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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

In deze nieuwe, extra dikke Hemelvaart en Pinksteren editie van de Wil’skracht
staan we stil bij datgene wat veel mensen nu beweegt in Corona tijden. We hebben
interviews gehouden met vrijwilligers en kerkgangers om te horen wat hen bezig
houdt in deze bizarre tijd. Openbare kerkdiensten zullen er voorlopig niet gehouden worden maar een mooie viering volgen via de “live stream” en zodoende de
Geestelijke Communie ontvangen is beslist de moeite van het proberen waard!!
Het Pastorale Team staat elke dag klaar om ons Geloof sterk te houden en juist in
deze zware tijden zullen we daaruit troost en kracht moeten putten.

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
www.willibrordusbollenstreek.nl

Welk nieuws hebben we verder te melden?
1) Deze Wil’skracht heeft geen Liturgische Roosters en andere Activiteiten zoals
koffie drinken etc. omdat we al zeker weten dat deze voorlopig geen doorgang
zullen vinden. Via de Week agenda, Sociale Media en de Website zullen we u zo
goed mogelijk op de hoogte houden.
2) We zijn als Redactie nog steeds voornemens om deze Wil’skracht een nieuwe
look te geven en zullen daarom een bezoekje gaan brengen aan onze drukker van
dit blad zodra we daartoe weer in de gelegenheid gesteld worden. Rond de Herfst
zult u de eerste resultaten moeten gaan zien.
3) U zult er vast nog niet van gehoord hebben maar op pagina 16 leest u dat de
"Heilige Corona" de beschermheilige is tegen epidemien. Het is maar dat u het
weet !!
4) In de Goede Week hebben we alle kerken in onze parochie versierd met de
"Bloemen voor Rome". Wat hebben veel mensen hiervan genoten gezien alle leuke
reacties hierop. Ook hebben we in deze editie nog wat foto's geplaatst voor degenen die het gemist hebben.
5) Daarnaast zijn alle kerken in onze parochie elke dag open voor gebed, bezoek,
het opsteken van een kaarsje of voor een gift aan de Voedselbank; U bent van harte
welkom !!
Zalige Hemelvaart, Zalig Pinksteren en Blijf Gezond!
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen

Ziekendag
"De jaarlijkse ziekendag zal in verband met de coronamaatregelen dit jaar
geen doorgang vinden.
De leden van de werkgroep ziekendag wensen alle ouderen
sterkte in deze tijd."

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor de editie van de Wil'skracht voor de Zomer, die zal doorlopen
t/m 23 augustus, ontvangen we graag uiterlijk op 15 juni via:

wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand. Bedankt!
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Het woord is aan.. onze Kapelaan!
Van Veertig naar Vijftig!

In dit blad onder meer.....

Na Pasen via Hemelvaartsdag naar Pinksteren
Op zondag 12 april hebben we het hoogfeest van Pasen gevierd: Christus is verrezen, de Heer is waarlijk opgestaan! Nadat Jezus op Goede Vrijdag stierf, is Hij
in de diepte van het dodenrijk afgedaald om voor de mensen van goede wil, die
Hem waren voorgegaan, de poorten van de hemel te openen. Daarna verscheen
Hij nog 40 dagen aan zijn leerlingen voordat Hij ten hemel werd opgenomen. En
10 dagen later, op de 50e dag na Pasen, schonk Hij zijn leerlingen de heilige Geest!
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Hemelvaartsdag, wat betekent dat eigenlijk voor ons nog? Wat gebeurt er
eigenlijk met ons als wij sterven? Dan wordt ons lichaam van onze ziel gescheiden.
Ons lichaam ontbindt, terwijl onze ziel naar God gaat. Daar wacht onze ziel totdat
ze op de jongste dag weer met ons verrezen lichaam verenigd wordt. Het hoe van
de verrijzenis van ons lichaam is een mysterie. Een bekend beeld kan ons helpen
het te begrijpen. Aan een tulpenbol kunnen we nog niet zien tot wat een prachtige bloem hij zich in de donkere aarde zal ontwikkelen. Zo weten wij ook niets over
het toekomstige uiterlijk van ons nieuwe en verrezen lichaam. Maar de H. Paulus
weet zeker: ‘Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met
schittering en kracht opgewekt’.
Hoe helpt Jezus ons bij het sterven als wij op Hem vertrouwen? Jezus komt
ons tegemoet en leidt ons naar het eeuwige leven. ‘Niet de dood zal mij halen,
maar God’ (H. Theresia van Lisieux). Als we denken aan het lijden en sterven van
Jezus, kan zelfs ons sterven wat lichter worden. Wij kunnen met vertrouwen en
liefde ‘ja’ zeggen tegen de Vader, zoals Jezus in de Olijfhof deed. Zo’n houding
noemen we een ‘geestelijk offer’: we verenigen ons met het offer van Christus aan
het kruis. Wie zo in vertrouwen op God en in vrede met de mensen sterft, vaart
naar de hemel in eenheid met Jezus. In ons sterven zullen wij niet dieper vallen
dan in zijn handen. Wie sterft komt thuis in de liefde van God, die ons geschapen
heeft.
Waaruit bestaat de hemel? De hemel is het eindeloze moment van liefde.
Niets scheidt ons meer van God, van wie onze ziel houdt en naar wie ze een leven
lang gezocht heeft. Wie een verliefd stel elkaar vol liefde ziet aankijken, of wie een
baby aan de moederborst ziet die de ogen van zijn moeder zoekt alsof hij ieder
glimlachje voor altijd wil opslaan, krijgt een vaag vermoeden van de hemel. God
te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht: dat is als één enkel oneindig moment
van liefde.

M.O.V.
Mariamaand
Berkhout
Gebedskalender
Sacrament
Vormselviering
Heilige Corona
Feest in De Zilk

......en door het blad heen ervaringen
in coronatijd
rondom onze parochie......
Veel leesplezier!

De vieringen zijn live
te beluisteren
via www.kerkomroep.nl
(St. Agathakerk Lisse)
en live te bekijken via facebook:
parochie Heilige Willibrordus
of via you tube.

Bloemen in de kerk

Wat volgt op de 50 dag na Pasen? De heilige Paastijd van 50 dagen wordt
besloten met de zondag van Pinksteren waarop herdacht worden: 1. de gave van
de H. Geest aan de apostelen, 2. de aanvang van de kerk en 3.
het begin van
de zending van de kerk naar alle volken, talen en rassen. Het Paasfeest wordt
voltooid. Op voorspraak van Jezus die naar de hemel is teruggegaan, stuurt de
Vader een Helper die blijvend is: de H. Geest. Deze Geest is voortaan de ziel van
de kerk. Hij leidt haar voortdurend in de waarheid en brengt ons steeds in herinnering wat Jezus ons gezegd heeft.
Broeders en zusters, Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest zijn twee sleutelmomenten voor ons leven! Misschien wel meer dan ooit nu we in coronatijd leven.
Pinksteren belooft de Heilige Geest: de goddelijke Helper en de Trooster. In tijden
van eenzaamheid kan de H. Geest ons tegemoet komen. Hij doet ons ervaren dat
we niet alleen zijn maar geborgen en geliefd in Gods hand. De Geest van God helpt
de diepste pijn te overwinnen, ook bij ziekte. Wie sterft door het coronavirus, heeft
het perspectief van Hemelvaartsdag. Hij/zij valt niet in een eindeloze duistere
diepte maar in Gods handen. Die handen brengen ons over naar zijn hemelrijk.
Daar zullen we eeuwig verder leven in de liefde van God.
Kapelaan Stephan Kuik
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Gedachten en Gedichtregels
door de koorleden
St. Jozef en St. Martinusparochiekoor
Stilte is niet altijd stil
Het is de plaats waar wordt
gezongen
Als de pandemie voorbij is
In de kerk en op het koor
Ik voel mij in de ban
Omdat zingen tijdelijk niet meer
kan.
Het leven is vol uitdagingen
Maar was vooral zo vol
Door al die verplichtingen
Het is nu tot stilstand gekomen
In deze betere dagen moet je niet
wachten
Je moet het tegemoet gaan
Elke wandeling levert meer op dan
we dachten
Samen komen we er doorheen
Want je bent nooit alleen
De bloemenzee binnen en buiten de
kerk is prachtig
In de kerk omkijken naar de koorzolder deed pijn
Dan droom je weg en voelde wat je
mist
Om niet meer met elkaar te zingen
Kunnen wij Corona overwinnen
Om straks weer te gaan zingen
Met deze moeilijke tijden
Moeten wij nu met z’n allen strijden
In deze dagen van pijn en verdriet
Wil ik zeggen “ik vergeet jullie niet"
Lieve mensen ik probeer in mijn
wereld voor elkaar te zorgen
Maar op een dag… zingen we weer
het hoogste lied
Geen dienst in de kerk, ook dat
wordt gemist
Zingen met koor, dirigent, organist
Wees lief voor elkander en houd
goede moed
En blijf optimistisch want eens
komt het goed
Nu moeten we nog even in stilte
bidden dat alles goedkomt
En hopen dat we straks samen weer
zullen zingen in de toekomst
Veel sterkte voor al onze mensen
Dat deze toestand gauw over is zijn
mijn wensen
Heel veel koormuziek gezongen
Instuderen met mede- liefhebbers
en orgelspel
Voorlopig alleen genieten van
mooie herinneringen en vogelzang
In deze bijzondere tijd van het jaar
Is het een klein gebaar
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Ervaringen in coronatijd
Voor mijzelf mis ik het lector zijn, omdat ik dan betrokken ben in de viering en er
nu een periode geen openbare vieringen zijn. Mijn gedachten gaan nu vooral uit
naar de ouderen, die nog zo gewend zijn om altijd naar de kerk te kunnen gaan.
Zoals voor mijn schoonmoeder, die elke zondag naar de St. Jozef en St. Martinuskerk gaat. Voor haar en andere ouderen is het sociale element nu weg, zoals het
koffie drinken waarbij ze elkaar ontmoeten. Ze kan gelukkig op doordeweekse
dagen nog wel naar de kerk omdat je voldoende afstand kan houden en de kerk
groot genoeg is om ergens te gaan zitten.
Lector, Carla

Wij, Frans en ik, ervaren deze tijd als heel mooi.
De ouderen hebben geen zorgen over geld, want ze krijgen hun AOW elke maand.
En zuinig doen hebben wij geleerd van onze ouders
die WO 2 hebben meegemaakt.
De jongeren bouwen een schild om ons heen, maar waar wij regelmatig uitbreken
om een fietstochtje te maken of te wandelen.
Wij genieten van de rust in de natuur en weinig vliegbewegingen.
Wij genieten van de vogels die je nu beter kan horen en hebben een nest van wel
5 jonge kieviet-kuikens.
Gelukkig is het meestal zonnig weer, dat doet ons goed.
Groetjes van Frans Verdijk (88,5) en Mary (79,5)

Mijn ervaring is helaas niet echt positief, ik mis het “gewone leven”. Ik mis de
woensdag repetitieavonden van ons zangkoor Canticum Novum, waar we altijd
veel plezier en gezelligheid beleven. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld! Ik mis
het zingen van de liederen enorm. Ik mis de koorleden en Fabian… stuk voor stuk.
Ik mis de maandagavonden als we weer bezig zijn met het instuderen van een
Gregoriaanse mis. De gezelligheid die ook daar heerst. Maar wat ik het meeste
mis zijn de vieringen in de Agathakerk. Voor het coronavirus zei ik altijd: een
zondag zonder de kerk is geen zondag. Helaas is dit nu wel de realiteit, zondag
zonder de kerk, ondanks dat je via YouTube de viering wel kan volgen… maar
toch! Wat heb ik de “goede week” en de Pasen in de kerk gemist, vreselijk! Ik mis
met z’n allen 2 keer in de maand het koffie drinken na de viering in het Paus
Franciscushuis! Zo gezellig…! Maar het ergste is toch wel het niet meer zingen….
Mijn lust en mijn leven! Maar eens komt het gewone leven weer terug, en laten
we hopen dat het niet al te lang meer duurt!
Bianca Meulemans

Een belletje, mail of kaartje te
sturen
Al hoop ik dat het niet lang zal
duren
O, wat verlang ik naar die tijden
Dat we nog niet onder Corona hadden te lijden
Toen we repeteerden elke week
En Elena nog niet zwanger bleek
Ik mis het zingen met het koor
Met Maria opzij en Elena ervoor
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Aanbod van verdieping en catechese in Coronatijd
In normale tijden komt u naar de kerk voor verdiepings- of catechesemomenten.
Bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden en wat daarna mogelijk wordt, weten we
nog niet. Vanuit het pastoraal team komen we digitaal naar u via sociale mediakanalen als YouTube en Facebook. U hoeft de deur niet uit, u kunt rustig op een
stoel zitten met de laptop, tablet of smartphone voor u. Op onze parochiewebsite
www.willibrordusbollenstreek.nl staat zo actueel mogelijk aangegeven wat we
via de sociale media aanbieden. Dit aanbod staat ook vermeld op Facebook of
YouTube. Houd u deze kanalen goed in de gaten!
Op dit moment geldt het volgende aanbod: 1. de heilige missen (op 6 dagen van
de week), 2. het Engel des Heren (nu in Paastijd het Koningin des Hemels) en 3.
een verdiepingsreeks over heiligen.
Enige tijd geleden ben ik begonnen met het lezen uit het boek ‘Hij ziet dat wij ons
aftobben en komt op ons toe. Leven met Jezus de Christus: één geest met Hem.’
Dit boek is geschreven door priester Piet Stevens. Bijna dit hele boek gaat over de
geestelijke communie. Doordat de verrezen Heer ons zijn Pinkstergeest schenkt,
en als wij ons daarvoor openstellen en ons daardoor laten raken, ontstaat een
geestelijke verbondenheid met Christus. Die vieren en ontvangen wij normaal in
de eucharistie. Die verbondenheid mogen we daarnaast ook op onze eigen persoonlijke wijze beleven in de praktijk van de geestelijke communie, de vertrouwvolle omgang met Hem. Zij sluit naadloos aan bij de eucharistische communie en
is de beweging van ons hart met de eenvoudige bede “Maranatha”: “Kom Heer
Jezus, kom!”.
Houd YouTube en Facebook in de gaten als ik dit boek weer bespreek.
Tussen 8 november 2017 en 4 april 2018 heeft paus Franciscus tijdens 15 audiënties
catechese gegeven over de eucharistie. Al zijn 15 overwegingen zijn pareltjes, ze
zijn heel goed te begrijpen en van een enorme rijkdom. Franciscus weet de mensen
diep te raken met deze uitleg over de eucharistie. De eerste catechese van de paus
heb ik al voorgelezen. Houdt u YouTube en Facebook in de gaten wanneer ik de
volgende catechese ga voorlezen van Franciscus.

Geestelijke Communie
Gebed
Mijn Jezus
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart
te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk
doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze
in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds
gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U
gescheiden worden.

Kapelaan Stephan Kuik

De Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden in 2023
De Wereldjongerendagen worden een jaar uitgesteld. De WJD in Lissabon vinden
niet in 2022 plaats, maar pas in 2023. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt op
maandag 20 april. Ook de Wereldgezinsdagen in Rome, die in 2021 zouden zijn,
worden een jaar uitgesteld. Tot het uitstel is besloten vanwege de huidige situatie
rond het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de voorbereidingen op beide
evenementen wereldwijd. De voorbereidingen beginnen vaak al meer dan een jaar
van tevoren. Ook het mogelijke risico voor het bijeenbrengen van jongeren en
gezinnen speelt een rol, nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in verband met
het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.

Bericht van M.O.V.
Ondanks de Corona-perikelen is de inzameling voor Sam’s Kledingactie op 14
maart gewoon doorgegaan met goed resultaat: In Lisse werd 840 kg binnengehaald. In Hillegom was dat 935 kg. In De Zilk was de inzameling “afgeblazen”
ivm ziekte (met verzoek de kleding naar Hillegom te brengen). De opbrengst komt
ten goede van Ethiopië: Schoon drinkwater voor Nomaden in de droogste gebieden.
De volgende inzameling voor Sam’s Kledingactie zal wellicht in oktober plaatsvinden. Tot die datum kan kleding gebracht worden naar Prins Bernhardstraat
80, Hillegom.
De jaarlijkse inzameling voor de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt
dit jaar (ivm Corona) NIET in de maand juni gehouden. Wel kunnen Naaimachines, Gereedschappen, Laptops, etc. gebracht worden naar Mariaoord, op
woensdag- en vrijdagmiddag van 2-5 uur. Op andere dagen na afspraak:
06-1309.6656 Joke Zonneveld.
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Meimaand: Mariamaand!
De katholieke kerk heeft twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en
oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de
Rozenkrans.
Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria.
Dat gebeurt door het organiseren van een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar
Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.
De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke
feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse
voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia
geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona
Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd. De maand mei
werd naar Maia vernoemd. Het Griekse woord maia betekende oorspronkelijk
'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien.
De vijf blijde geheimen hebben te
maken met de geboorte van Jezus
(bidden op maandag en zaterdag)
Vijf van de twintig geheimen
1. De engel Gabriel brengt
de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel
teruggevonden.
www.katholiekleven.nl

Bloemen voor de kerk

De Germanen kenden ook een in mei gehouden vruchtbaarheidscultus.
Grootse feesten werden gevierd, rond op open plekken opgerichte bomen of
boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Ook de Germanen vierden in
mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de overwinning
van de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen en Meigraven bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds
het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond
in Italië het idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering
van Maria.
Pius VII (+1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van
Maria. Pius IX (+1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het vagevuur nog moeten
worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een
groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand
een geweldige impuls. Pius XII (+ 1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt:
"Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige
Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere waarde zijn. Ze kunnen worden
beschouwd als een aanvulling op de H. Mis." Paulus VI (+1978 ) die schreef over
de Mariamaand tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog,
beval het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging
van vrede en gerechtigheid.
Oktober wordt in de katholieke kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze
devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans.
De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op
de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij
deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius I (+1572)
schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd
Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral
gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De oktobermaand als Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.
Kapelaan S. Kuik
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Een bijdrage van: Hans van Wijk
Om over na te denken…
Als je agenda leeg is wil dat zeggen dat er geen afspraken is staan. Geen dingen
‘die gedaan moeten worden’. Geen feestjes, geen familie-afspraken, niet naar de
kapper e.d. Nu wij daar allemaal mee te maken hebben beginnen de dagen wel
erg op elkaar te lijken. En het vergt discipline om jezelf een dagorde te gunnen die
ervoor zorgt dat de dag in stukjes geleefd en beleefd kan worden.
We kunnen onszelf eens de tijd gunnen om een activiteit uit te proberen, om eens
te proeven of het toch bij me past!
Zelf nog eens een brief schrijven waarin je vertelt van een fijne gebeurtenis uit je
eigen levensgeschiedenis verzet ook de tijd. Het geeft niet alleen een prettige
herinnering maar degene die de brief ontvangt zal ook blij verrast zijn.
Meestal kom je niet tot dat soort initiatieven. Deze tijd maakt mensen creatief, zo
vernemen we op radio en televisie.
Je niet alleen gaan voelen als gelovige lukt door vast te houden aan vaste tijden
van gebed en door af te stemmen op de uitzendingen op televisie, (en radio) zodat
je toch een bemoedigende boodschap krijgt aangereikt vanuit de liturgie en je er
wat over na kan denken.
Van harte wens ik u toe dat u dag voor dag beleven kunt en zo door de week heen
wat ankers hebt om u aan vast te houden.
Ga met God,
Geestelijk Verzorger, Hans van Wijk
PS
Een klein gebedje tot slot:
God,
In uw handen leg ik mijn bestaan.
In uw licht hoop ik straks volledig te zijn.
Schijn me dan nu bij op mijn levensweg
Zend mij de liefde die ik nodig heb
Rust mij uit met uw Geestkracht
Help mij uw liefde te delen met ieder die het nodig heeft
Schenk mij uw geduld en vertrouwen
Dat bid ik U
In de kracht van de Geest
Op voorspraak van Maria
In Naam van Jezus
Amen

103 Jaar
Met een hoogwerker kwam Bernadette
op ooghoogte met haar jarige vriendin
mevrouw Terwijn. Met behulp van
Powned kon dit geregeld worden. "Geweldig" vond de jongste zoon "zijn
moeder Bernadette" en noemde haar in
een appje "een held". Op deze manier
konden zij toch deze bijzondere verjaardag vieren in het verzorgingshuis, waar
op dit moment geen bezoek naar binnen
mag. In Berkhout hadden ze in samenwerking met Marente een heerlijke taart
voor de 103 jarige geregeld. Elke zondag kon Mien Terwijn bij de hoogmis
op zondag aanwezig zijn met begeleiding van Bernadette van Ruiten en
Renée Faas.
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Zingen in een lege kerk maar niet voor een lege kerk.
Vanaf half maart zijn er geen openbare Eucharistievieringen meer. De bisschoppen
hebben een rigoreus besluit genomen. Op verzoek van onze pastoor Bosma wordt
er in de besloten vieringen toch muziek gemaakt. Fijn is het om te zien dat vanuit
alle kerken uit de parochie hieraan een bijdrage wordt geleverd.
Het is een bizarre, bijna surrealistische ervaring om een complete Hoogmis mee
te maken zonder de fysieke aanwezigheid van parochianen.

GODSLAMP
Een lege kerk is niet verlaten,
je kunt er stil met Iemand praten.
Er is een Hart, dat je kan horen
en waar je hart door
wordt herboren.
Zit er maar met gevouwen handen
en laat de Godslamp in je branden.
J. Snijders pr.

De koren repeteren niet meer. We houden contact via internet, telefoon en af en
toe een “stoepgesprek”. De vieringen in de lege kerk zijn noodgedwongen heel
sober, maar voelen daardoor juist heel krachtig. Geen moment heb ik het gevoel
dat ik voor een lege kerk muziek maak. Wel IN een lege kerk. In gedachte zie ik
alle bekende en voor mij ook onbekende gezichten, voor me in de banken.
Laten we proberen ook op afstand betrokken te blijven bij de parochie en de Eucharistievieringen. Pastoor, kapelaan, diaken, de kosters en degenen die de muziek
verzorgen doen dat met evenveel, of misschien nog wel meer zorg dan “normaal”.
Gelukkig komen er ook veel reacties na afloop van de viering. Het blijft behelpen
er zelf niet bij te zijn, maar gelukkig is alles wel te volgen via internet. Soms haperend, soms moeizaam, maar iedereen doet wat hij kan om het zo goed mogelijk
voor elkaar te krijgen. Twintig jaar geleden had het allemaal niet zo gekund.
Met verlangen zie ik uit naar de eerste “normale” hoogmis, waarin het orgel weer
zal klinken en het koor weer zal zingen voor een volle kerk.
Wat zo’n klein rotvirusje al niet teweeg kan brengen! Het zal de parochie niet klein
krijgen. Laten we daar allemaal voor zorgen.
Tot besluit – je bent tenslotte niet voor niets dirigent – een lied van hoop, een lied
van onze Enige hoop…..Cantique de Jean Racine van de Franse componist Gabriel
Fauré:
https://www.youtube.com/watch?v=NL_GcSQmfsY
Zorg goed voor elkaar en voor diegenen, die u lief zijn.
Fabian Haggenburg

MARIA’S KAPEL
Ze staan langs zoveel oude wegen:
kapellen met Maria’s beeld,
kapellen van gena en zegen,
die ons door haar zijn toebedeeld.
Men zocht er troost
in donk’re dagen.
Wie droevig was of diep gegriefd
kwam er vertrouwvol uitkomst
vragen.
Zij, liefdevol en zo geliefd….
Zij heeft ons in haar hart gesloten,
geen zucht van ons ontgaat
haar oor.
Wij worden nooit door haar
verstoten.
Zo bidden wij graag altijd door:
“Vraag Gods’ gena in overvloed
Maria, moeder, wees gegroet.”
J. Snijders pr.
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Jubilarissen Canticum Novum
Op 13 mei stond een feestelijke bijeenkomst van de leden van Canticum Novum
gepland waarbij de jubilarissen van het koor gehuldigd zouden worden. Helaas
kan dit vanwege de Corona-crisis nu nog niet plaatsvinden. Omdat we er toch wel
extra aandacht aan willen geven, willen we onze jubilarissen heel graag vanaf deze
plek alvast in het zonnetje zetten, bedanken voor hun trouwe inzet en feliciteren
met hun jubileum.
Het gaat deze keer om de volgende koorleden: de dames Leny Berg en Diny van
Rooijen, die maar liefst 40 jaar met hart en ziel en heel trouw lid zijn van ons koor!
Angela Heemskerk, Bernadette van Ruiten, Karin Haggenburg en Cees Clemens,
zingen al 25 jaar heel enthousiast mee en Ans Verhaar inmiddels ook al weer 12
½ jaar!
Stuk voor stuk hele trouwe leden, dus namens het bestuur en alle koorleden van
Canticum Novum allemaal alvast gefeliciteerd en heel veel dank voor jullie inzet
al deze jaren. Hopelijk kunnen we het over niet al te lange tijd met elkaar vieren!
Joke van Rijsbergen-van der Poel, secretaris Canticum Novum

Parochie Heilige Willibrordus
Lisse - Hillegom - De Zilk

Het Paus Franciscus Huis
Jezus zegt tot Thomas: "Zalig zij die niet zien en toch
geloven"
In de 70-er jaren van de vorige eeuw opende ik in de Joannes school te Hillegom
een tentoonstelling rond de schilder Henk van de Idsert. De schilder was verantwoordelijk voor de decoraties van de school, gebouwd in "Paardekooper stijl".
Nu bekend onder de naam Kulturele Raad, grenzend aan het gerenoveerde van
Nispenpark.
Om de toegestroomde bezoekers wat culturele vitamientjes toe te stoppen droeg
ik het volgende gedicht voor:
HAN G. HOEKSTRA
DE CEDER
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen,
en schimmel die een blinde muur aanrandt,
er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er, zeg ik, en mijn stem gaat trillen,
ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
niet te benaderen voor noodlots grillen,
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.

Inloop koffieochtenden
Paus Franciscus Huis
Gesloten tot 1 september
Nog steeds bepaalt het coronavirus ons
leven en hebben wij helaas moeten besluiten om de inloop koffieochtenden af
te lasten tot 1 september 2020.
Het is voor iedereen heel erg jammer
dat we elkaar nu niet kunnen ontmoeten. Wij weten dat onze gasten dit heel
erg missen, maar de gezondheid van
ons allen is nu het allerbelangrijkste.
Dus ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van
het verspreiden van het corona virus.
We hopen elkaar na de zomer weer
gezond terug te zien
Wij wensen u allen veel kracht en Gods
zegen in deze moeilijke tijd.

Dit in 1940-1941 geschreven gedicht verwijst naar betere tijden.
De culturele sector zorgt, ook in de nabije toekomst, voor het nodige zout in de
pap. Eet smakelijk !
Kees Noordermeer

Palmpasen 2020
Dit jaar was Palmpasen anders dan we hadden bedacht.
We hadden alle voorbereidingen getroffen om met Da Capo in processie naar
Berkhout te gaan om de Palmpasenstokken te geven aan de mensen.
Maar helaas door het Coronavirus liep het anders.
Toen kwam het idee om de kinderen en parochianen iets te laten maken voor de
mensen.
In plaats van palmpasenstokken werden er mooie kleurplaten, tekeningen,
kunstwerken en kaarten gemaakt.
Deze werden samen met een palm takje gebracht naar ongeveer 47 mensen in
Berkhout en Eikenhorst.
De mensen waren er heel blij mee!
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer in de kerk met alle kinderen en gezinnen
Palmpasen vieren.
Namens de werkgroep Palmpasen
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H.H. Engelbewaarderskerk
Openingstijden secretariaat: 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

Kronieken
Overleden
24 april
Kees van der Vlugt (88) Lisse

Gebeden Gebeds Kalender
11 – 17 mei Mariamaand
Maria, u heeft God ontmoet in uw alledaagse doen. U
heeft steeds opnieuw kunnen beamen ‘mij geschiede naar
uw Woord’.
Geef dat wij in ons alledaagse leven Jezus kunnen herkennen en iedere dag weer ‘ja’ kunnen zeggen tegen Hem.
18 – 24 mei U bent met ons
Heer, als terugkijken pijn doet en vooruitkijken ons bang
maakt, dan mogen we naast ons kijken. U gaat met ons
mee, U loopt naast ons.
U bent met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de
wereld.Heer, dank U, voor uw Liefde en trouw.
25 – 31 mei Pinksteren
God, U hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
Geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
1 – 7 juni Priesters
Dank U Heer, voor alle priesters, die, in navolging van U,
de mensen nabij willen zijn.
Vooral in moeilijke momenten, in momenten van wanhoop en vertwijfeling,
kunnen zij hoop bieden. Heer, wij vragen vandaag uw leiding, uw zegen en uw
bescherming voor de priesters.

Heer, u heb ik
lief, mijn sterkte
zijt Gij.
Ps. 18
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St. Agathakerk
Het hele jaar door geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer: NL 84 RABO 03765 21 600
Voor uw kerkbijdrage: NL 86 RABO 03365 30 986

Sacrament van boete en verzoening

Kronieken

De biecht
Er is geen sacrament dat de mensen zo kan doen opwinden dan het noemen van
dit sacrament. “Ik moest altijd biechten en o wee als ik het niet deed”. “Elke week
meneer pastoor en ik had geen idee wat ik moest zeggen dus ik verzon maar
wat”.

Overleden

Het is de mythe die we met elkaar instant houden hoe verschrikkelijk dit sacrament
wel niet is. Is het U niet zelf overkomen, “God dank dat ik dat niet hoefde, maar…”.
Zo halen we de verhalen van familieleden of kennissen aan die het wel moesten.
Het is zonde, in de dubbele betekenis van het woord, hoe dit sacrament is verguisd.
Juist dit sacrament, dat een van de twee genezende sacramenten wordt genoemd,
dat kan helen dat wat kapot is, herstellen wat gebroken is, doen we af als een oude
lap, als een vod.
In elke viering zit aan het begin een moment van introspectie, het beseffen dat we
maar gewoon mensen zijn. Mensen met goede kanten en met kanten waar we van
weg kijken. Momenten in ons leven waar we kleine en grote fouten hebben gemaakt. Fouten waarbij we andere mensen pijn en verdriet hebben gedaan. Momenten waarbij we God onze Vader hebben beschaamd. Momenten waarbij we
ons zelf pijn hebben gedaan.
Meestal zijn dat maar kleine dingetjes. Momenten die we wegstoppen in donkere
hoekjes van onze ziel zodat we het niet hoeven te zien en kunnen proberen ze te
vergeten. Op zulke momenten van de viering halen we deze momenten naar voren
en leggen ze voor aan God. Wij geven Hem dan de kans ons te helpen groeien als
mens. Vergeving te zoeken en ons karakter te sterken het niet meer te doen.

9 maart
Willem Zonneveld (99)
Berkhoutlaan 15 App. 205 Lisse
21 maart
Ria van Nobelen-Zonneveld (89)
25 maart
Gerard van Loon (98)
2 april
Annie van Amsterdam-Bouckaert
(91)
Molenstraat 6 Lisse
4 april
Robert Stalfoort (63)
Leidsevaart 28 Lisse
10 april
Joop de Haas (82)
Nassaustraat 138 Lisse
19 april
Rene Zwanenburg (61)
IJmuiderstraat 47 Noordwijk
21 april
Antonius Aloyisius Emile Maria
van Gastel (79)
Mahlerstraat 27 Lisse
25 april
Piet de Haas (79)

Maar er zijn ook momenten waarop we het niet kunnen loslaten. We zien een
moment in ons leven, waar wij ons zelf zo voor schamen dat we het niet los
kunnen laten. Zo groot dat we denken dit is niet meer goed te maken.
Maar bij God is alles mogelijk. Bij Hem is altijd een terug mogelijk. En juist
daarvoor is het sacrament van boete en verzoening. Je spreekt luid op tegen God,
via een priester, dat wat Hij al lang weet. Jij hebt het nodig om dat moment in je
leven lucht te geven.
De priester gaat dan namens God met jou in gesprek om te kijken waar groei
mogelijk is. Hij mag namens God in je leven genezend aanwezig zijn.
Ook in deze coronatijd is het ontvangen van dit sacrament nog steeds mogelijk.
Kapelaan Kuik of ik zijn op vrijdag (H. Agathakerk te Lisse) en zaterdagochtend
(St. Jozef & St. Martinuskerk te Hillegom) van 10:00 t/m 11:00 uur aanwezig voor
dit sacrament.
Mochten een van deze tijdstippen u niet lukken dan kunt u ook altijd nog contact
met ons opnemen voor een persoonlijke afspraak.
Pastoor Bosma
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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

Kronieken
Overleden
13 maart
Wil Prins (87)
Hafkenscheidtlaan 28, De Zilk
14 maart
Carla Huizer – Vink (44)
Zilkerduinweg 169, De Zilk
12 april
Gerda Duivenvoorden (69)
Rijksstraatweg 119, Bennebroek
WZC Horstendaal en Saanensduin

Gebed om kracht
Blijf bij ons
in de avond van de dag
in de avond van ons leven,
in de avond van de wereld.

Bericht van de Lokale Commissie de Zilk
Het is stil op straat, kerken zijn gesloten en waar dat nodig is, werken mensen
thuis. We maken ons zorgen over onze gezondheid, onze baan of ons bedrijf. Door
iets onzichtbaars zijn we allemaal onze vrijheid kwijt. Wij leven mee met mensen
die in de zorg werken en mensen die een zorgbehoefte hebben. Ons respect voor
mantelzorgers en mensen die in benarde tijden toch troost en hulp bieden. Grote
waardering voor allen die beroepsmatig zorg bieden. We leven mee met hen die
ziek zijn en met families die door ziekte of erger nog, door overlijden van hun
dierbaren, zwaar worden getroffen. De tijd dat de kerk centraal stond lijkt soms
voorbij. Toch blijft de kerk een plaats waar katholieken gelovigen, voorbijgangers
en stiltezoekers - in een moment van rust en bezinning - hun batterij weer opladen.
Onze H. Hartkerk blijft een plaats voor ontmoeting en gebed, waar kerkgangers
soms hun geloof overdenken en in roerige tijden rust vinden. Dagelijks is de kerk
open van 10.00 tot 16.00 uur. In deze tijd van Corona zal de LC dagelijks een kaars
branden voor hen die zich verbonden voelen.
Vanuit de H. Hartkerk luiden op woensdagavond vanaf 19.00 een kwartier de
klokken. Het is een initiatief van de Raad van Kerken die in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging wil verspreiden. Met deze ‘klokken van
hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van
sociaal isolement heen.
Lokale commissie de Zilk

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid
met uw woord en sacrament,
met uw troost en zegen.
Blijf bij ons
als we overvallen worden
door de nacht van
droefheid en angst
door de nacht van
twijfel en verzoeking,
door de nacht van
armoede en vlucht,

Pinksteren het feest van vlammende betogen en geïnspireerd worden. Christenen gedenken de neerdaling van
de Heilige Geest over de apostelen. Pinksteren: de Geest
van Christus die de christenen verenigt tot een volk van
God.
Bron: tentoonstelling van kunstwerken van
Egelantierleerlingen geïnspireerd op iconen in de kerkramen

door de nacht van
eenzaamheid en verlatenheid
door de nacht van
ziekte en pijn
door de nacht van
de bittere dood.
Blijf bij ons
en bij alle gelovigen
in tijd en eeuwigheid.
Amen
Kardinaal Newman

12

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

Overpeinzingen

Kronieken

Er wordt door verschillende buren in de tuin gewerkt op een doordeweekse dag.
Af en toe op gepaste afstand wordt er wat gepraat met elkaar. Het is best wel
gezellig en heerlijk stil in de straat. De vogels proberen onze aandacht te trekken
door hun prachtige gezang. Af en toe kijken we in ons gemakkelijk zittende
kloffie naar die zon, die geen anderhalve meter afstand kent, ook dat maakt je
gelukkig. Hoe komt het toch dat we daar zo weinig van genieten? Van die heerlijke zonnige rust.
Niet iedereen zal hiervan kunnen genieten omdat ze ziek zijn, heel ziek, zelfs in
het ziekenhuis liggen. De medische staf werkt zich in het zweet, de verpleegkundigen tonen een betrokkenheid, die zó
voelbaar is…. Al die mensen die in een instelling wonen en geen dierbaar bezoek
mogen ontvangen. Mensen wat wordt er ontzettend veel werk verzet door al dat
personeel, petje af!

Overleden
5 februari
Siem van Rooden (84)
Elsbroekerlaan 16H, Hillegom
11 maart
René van Haaster (55)
Vincent van Goghsingel 48,
Hillegom
20 maart
Apstolos Papoudis (77)
Nijenhuislaan 175, Zwolle
21 maart
Anna Ruigrok – Spierings (90)
Rijksstraatweg 119, Bennebroek
30 maart
José Beelen – Pijnaker (75)
Vincent van Goghsingel 49,
Hillegom
3 april
Tineke van Dorp – Prins (74)
Prinses Irenelaan 15, Hillegom
5 april
Gerardus Sassen (90)
Spijkerboorweg 500, Haarlem
10 april
Martien Mooijekind (75)
Venneperweg 504, Beinsdorp
17 april
Josephina Geeris (82)
Nachtegaallaan 5, Katwijk
21 april
Wilhelmus van Beek (89)
Singel 21, Hillegom
27 april
Johanna Verhagen – Nieuwenhuizen
(85)
Bennebroek

Als ik om me heen kijk en zie hoe mensen aan het veranderen zijn, meer de tijd
nemen voor elkaar, hartelijker zijn, dan denk ik, had dat nou niet zonder Corona
gekund? Moesten mensen doodgaan of lang op de intensive care liggen? Moesten
we zo bang zijn? Anderhalve meter afstand van elkaar hebben, scholen worden
gesloten, mensen weer thuis werken?
Hoewel we niet meer samen in de kerk mogen komen, kunnen we wel bidden,
tenslotte is het straks Pinksteren, het feest van de Heilige Geest en is het handig
om ons eigen leven wat door te nemen. We nemen de Heilige Geest mee de toekomst in om hoopvol verder te kunnen.
Misschien hoort Corona in hetzelfde rijtje thuis als één van de zeven plagen, als
een stoorfactor in ons leven en is dat storen niet genoeg. We werden niet genoeg
geraakt, tot bewustzijn gebracht, en moest Corona eraan toe komen. “Lief zijn voor
elkaar” is eigenlijk het codewoord. Niet onze eigen belangen gaan vóór maar het
algemeen belang. Dat is echt niet zo moeilijk hoor, we doen het gewoon SAMEN!
Hetty van den Berg-van Wijk

We gaan weer starten…….
Zondag 22 november 2020 zal de jaarlijkse Vormselviering weer plaatsvinden.
Onze bisschop Mgr. Van den Hende zal weer naar onze parochie komen om de
deelnemers te Vormen. Dit jaar gaat dit plaatsvinden in de H.H. Engelbewaarderskerk.
Hoe we gaan starten in September zal afhangen van de regelgeving die op dat
moment zal gelden. We zullen u natuurlijk daarvan op de hoogte houden. De
werkgroep is er in ieder geval al mee bezig om alternatieven te bedenken voor de
gezellige kinderbijeenkomsten.
Zit uw zoon of dochter volgend schooljaar in groep 8 van de basisschool? En heeft
hij of zij de Eerste Heilige Communie gedaan? Dan kunt u uw kind opgeven via
ons email adres: vormselwillibrordus@gmail.com. Zodra wij weten hoe en wanneer wij precies gaan starten hoort u dit van ons.
Wij als werkgroep hebben er in ieder geval weer veel zin in.
Groetjes van Angélique, Virginie, Corinka en Brenda Vormselwerkgroep
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Anders dan verwacht!
Mensen, wat leven we in een bizarre tijd! De installatie van de pastoor, de Eerste
Communievieringen, de bezoeken aan de scholen….het loopt allemaal anders dan
verwacht. Eerlijk gezegd ben ik redelijk van de leg. De structuur van de dagelijkse dingen is weg. Geen vergaderingen in de avonduren, geen bijeenkomsten met
de communicanten en werkgroepen, geen Twitteren met God…het is stil in en om
de kerken. We vieren dan wel dagelijks de Mis, maar achter gesloten deuren. En
preken voor de camera is ook wel vreemd. Het is raar, want al vallen heel veel
activiteiten momenteel weg, in mijn hoofd is het veel drukker. Misschien komt
het door het feit dat ik opeens ook “thuisonderwijzer” was geworden voor onze
kinderen. Misschien ligt het gelegen in het feit dat structuur ontbreekt, of het heeft
te maken met het continu bezig zijn met het zoeken naar nieuwe vormen van
communicatie. Het streamen van de vieringen loopt nu redelijk goed, maar
daarnaast proberen we als team toch meer te doen! Een volgende stap: filmpjes
over de heiligen van de dag, catechesefilmpjes, het kost allemaal best veel tijd,
energie en flexibiliteit. Telkens weer ben ik niet helemaal tevreden over de kwaliteit van bijvoorbeeld de livestreams. Maar goed; stapje voor stapje gaat het telkens
een beetje beter.
Wat mij erg dwars zit, en daar lopen de pastoor en kapelaan ook tegen aan, is dat
ik u mis! Al die vrijwilligers waar ik mee mag samenwerken, de mensen die in en
om de vieringen van de Eucharistie bij elkaar komen, de communicanten en dopelingen en hun ouders ….ik mis jullie. En al doen we nog zo ons best met het
uitzenden van de liturgie en catechese, het blijft eigenlijk teveel eenrichtingsverkeer. Via telefoon spreek ik, vaker dan anders, gelukkig wel veel mensen. En ook
via facebook ontmoet en spreek ik veel mensen uit de parochie. Een soort facebookpastoraat.
Ja, het is een vreemde tijd. Gelukkig zijn er ook prachtige momenten: een bakker
die belt of ik ervoor kan zorgen dat het overgebleven brood bij de voedselbank
komt, een 60 jarig bruidspaar dat ik thuis de huwelijkszegen mag geven, de
kostbare ontmoetingen-op-gepaste-afstand op straat en de momenteel zeer intensieve samenwerking als pastoraal team met onze nieuwe pastoor. We leren elkaar
goed kennen in deze crisistijd!
Ja, het is een onwerkelijke tijd. Maar tegelijk ook een tijd van herbezinning en
herijking; een moment van reflectie op mijn eigen manier van werken en op het
parochiewerk in het algemeen, maar ook nadenken over hoe straks, na de crisis,
weer verder te gaan. Ja, misschien is dit ook een tijd van ontwikkeling waardoor
we straks nog meer dan voorheen ons geloof kunnen vieren en als leerlingen van
de Heer ons meer met Hem en met elkaar verbonden weten. Een nieuwe tijd vol
kansen en nieuwe mogelijkheden. Ik hoop en ik bid dat onze goede God ons dan
hierbij aan de hand neemt. Voor nu moeten we samen nog even volhouden, goed
luisteren naar de maatregelen en zorgen dat we gezond blijven.
Diaken Iwan Osseweijer
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Pinksternieuws van de Peuterkerk en Kinderkerk
In Vuur en Vlam met Pinksteren
Op 31 mei vieren we het feest van Pinksteren. Bij het kruisteken zeggen we "In de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". De Heilige Geest is de Helper
die Jezus na zijn Hemelvaart gezonden heeft om zijn leerlingen te helpen. Ook wij
mogen om de hulp en kracht van die Heilige Geest bidden. Luister maar naar dit
verhaal.
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:” Ik ga naar de hemel, Ik ga jullie verlaten. Maar, ik laat jullie niet alleen. Ga naar Jeruzalem, daar zul je kracht ontvangen om te vertellen over Mij aan iedereen.” De leerlingen gaan een beetje bang en
verdrietig naar Jeruzalem en daar bidden ze met elkaar in het huis waar ze vaak
met Jezus zijn geweest. Ze praten over de dingen die Jezus vertelde en over de
wonderen die Hij heeft gedaan. Plotseling begon het in huis te waaien. Het zette
hen in vuur en vlam om iedereen over Jezus te gaan vertellen. En het grote wonder
was dat Jezus’ vrienden ineens iedereen konden verstaan en de verhalen over
Jezus en zijn Vader in de hemel aan iedereen konden vertellen in hun eigen taal.
Als een lopend vuurtje konden ze daarom alle mooie verhalen en goede dingen
die Jezus voor de mensen heeft gedaan verspreiden over de wereld.
Dat is een verhaal van lang geleden. De leerlingen die toen leefden zijn al lang
naar de hemel. Maar het mooie is dat ook die leerlingen weer helpers kregen die
de verhalen ook nu nog doorvertellen. Een van die helpers kun jij ook zijn!
Maak Pinksteren een feest voor iedereen
Helaas mogen we het Pinksterfeest niet met elkaar vieren in de kerk omdat we
nog niet met zoveel mensen samen mogen zijn. Dat is heel jammer. Maar we
kunnen het feest toch een beetje met elkaar vieren! Ieder in zijn eigen taal, niet
alleen door te praten en te luisteren maar ook door te doen.
Willen jullie ook helpen om, voor mensen die erg eenzaam zijn of mensen die
gebruik maken van de voedselbank, er een mooi feest van te maken? Bid dan voor
hen. En maak voor hen een mooie tekening of kleurplaat. Of stuur een kaart of
brief met een mooie wens. Als je er voor zorgt dat die kaart of tekening voor 26
mei in de brievenbus van de pastorie in Hillegom, Lisse of De Zilk wordt gedaan,
zorgen wij er voor dat jouw bericht bij iemand wordt afgeleverd. Zo kun je bijdragen aan een mooi Pinksterfeest voor hen.
Achter in de kerken liggen kleurplaten die je mag gebruiken of haal een mooie
plaat over een vredesduif of het pinksterfeest van het internet. Laten we samen
het Pinksterfeest vieren en de Blijde Boodschap van Jezus doorvertellen aan iedereen. Niet alleen met woorden maar ook met daden. Door mee te leven met
mensen die een opkikkertje best kunnen gebruiken.
Werkgroep Peuterkerk en Kinderkerk

Kleuterkerk H H Engelbewaarderskerk
De kinderen van de Kleuterkerk in de Engel konden niet
bij elkaar komen op 19 april, dat was heel jammer, maar
ook heel begrijpelijk. Roan stuurt daarom deze foto door
voor iedereen die het moeilijk heeft om deze bijzondere
tijd door te komen. Hopelijk zien we de kinderen weer op
17 mei en/of 21 juni , om 10.30 uur in de H.H. Engelbe-

waarderskerk.
Joke Beijk-Heemskerk Kleuterkerk in de Engel
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Pastoor in een vreemde tijd!
Ik ben in een vreemde tijd pastoor geworden. Nauwelijks pastoor geworden of de
vier kerken die deze parochie rijk zijn, zijn gesloten. De kerken zijn bedoeld als
plekken voor samenkomst, plekken waar we samen horen te vieren. Maar nu zijn
ze alleen nog maar open voor persoonlijk stil gebed, het opsteken van een
kaarsje bij Maria of een andere heilige. Ook kunnen we daar producten achter
laten voor de voedselbank. Zodra wij echter Eucharistie gaan vieren, doen we de
deuren op slot. U als medegelovige mag daar dan niet bij zijn. Allemaal uit
voorzorg dat het virus dat over de wereld gaat niet wordt verspreid. En zelfs als
ik als priester met mijn collega’s in beslotenheid de Eucharistie vier, mag ik aan
hen de heilige Communie niet uitreiken.
Zijn wij dan nog wel verenigd in de Naam van Jezus? Is Hij dan nog wel in ons
midden aanwezig? Bij het nadenken over deze vraag, moest ik denken aan het
verhaal van de Emmausgangers. Twee leerlingen van Jezus die terug gaan naar
huis. Jezus is vermoord aan het kruis. Hun leraar is er niet meer. Wat zullen ze
gevoeld hebben. Angst, vrezend voor hun eigen leven? Teleurgesteld, Jezus bleek
niet de redder zo als zij Hem hadden verwacht? Het staat niet in de schrift. Feit is
echter wel dat ze de man die ze onderweg tegenkomen niet herkennen. Ook al
legt Hij hen de schriften uit, er gaat bij hen geen lichtje op. Pas bij het breken van
het brood herkennen zij Hem als hun Heer. Zo zie ik ons mensen ook vaak, mijzelf
niet uitgezonderd. Druk doende in ons dagelijks leven, rennend en druk bezig.
We rennen elkaar voorbij, opgesloten als wij mensen zijn in onze gedachtes. We
rennen de Heer voorbij. Wat je voor de ander doet, doe je voor mij zegt de Heer
tegen zijn leerlingen. Loopt de Heer ook met ons mee, zonder dat we Hem herkennen in ons leven? Zo was het vast ook met de Emmausgangers, druk in hun
hoofd met de klap die ze gekregen hadden toen hun leidsman, hun leraar, de
bevrijder aan het kruis werd genageld en stierf. Ze konden niet voorbij dat moment
kijken en de werkelijkheid van de verrezen Heer zien.
Zo vinden wij het ook moeilijk om voorbij het moment te kijken dat we teruggeworpen werden op ons zelf. Te kijken naar het nu. De Heer te zien in dit moment
bij ons. Dat Hij met ons meeloopt en ons uitlegt waar het werkelijk omgaat. Hoe
dichtbij of hoever we ook van elkaar vandaan zijn. Hij verbindt ons met elkaar en
kan ons door Hem ook bij elkaar brengen. Dat is hetgene dat mij steeds meer en
meer bezig houdt deze tijd. Richting Pinksteren gaand, steeds meer beseffend hoe
nabij God ons is, in de verrezen Heer. Door het aanroepen van de heilige Geest
mogen onze ogen daartoe steeds meer worden geopend.
Pastoor Bosma

Heilige Corona
‘Corona’ of ‘Korona’ is de naam van een relatief onbekende heilige van de R.K.
Kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte, Syrië of Antiochië is geboren en die
op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. Ze is de beschermheilige tegen
epidemieën. Deze vroegchristelijke martelares stierf waarschijnlijk rond 177 in de
tijd van de christenvervolging samen met haar vader, St. Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood
was erg wreed. Op 14 mei is haar herdenkingsdag in de katholieke kerk.
Bron: www.aartsbisdom.nl
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FEEST IN DE ZILK!
De Zilk viert dit hele jaar feest omdat de Heilig Hartkerk honderd jaar bestaat. De
kerktoren heeft een feestelijke strik en de Jubileumcommissie organiseert allerlei
activiteiten in en om de kerk. Al moeten die vanwege de corona crisis wel worden
aangepast. Daarnaast zijn in 2018 enkele vrijwilligers begonnen met het maken
van een jubileumboek. Een boek met wetenswaardigheden over de geschiedenis
en bouw van de kerk en de kunstschatten in en buiten de kerk. Het boek is gemakkelijk te lezen en voorzien van anekdotes van (oud) Zilkers en interviews. Bovendien bevat het boek ook veel mooie foto’s, uit het kerkarchief, van Genootschap
Oud de Zilck en uit particulier bezit. Het boek is professioneel vormgegeven en
komt er prachtig uit te zien met een harde kaft in kleur.
Op zondag 30 augustus komt de bisschop naar De Zilk voor het Eeuwfeest en hij
krijgt het eerste jubileumboek cadeau. Andere belangstellenden kunnen dit
unieke boekwerk tot 31 mei 2020 bestellen voor de speciale prijs van € 22,50. Na
deze datum kost het boek € 27,50 en is het verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Wilt u verzekerd zijn van een jubileumboek van de Heilig Hartkerk dan kunt u
tot uiterlijk 31 mei 2020 het bedrag van € 22,50 (of een veelvoud daarvan bij
meerdere exemplaren) overmaken op rekeningnummer NL48 RABO 0388 115 009
van RK Parochie Heilige Willibrordus uit Lisse. Onder vermelding van: Jubileumboek Heilig Hartkerk en uw adres. Wij verzoeken u daarnaast ook een mail te
sturen naar Jubileumboekkerk@gmail.com met uw naam, adres, telefoonnummer,
betaaldatum en bedrag van de betaling. U ontvangt dan een bevestiging van uw
bestelling.
Bent u niet in staat het geld over te maken dan kunt u een briefje met naam, adres
en telefoonnummer met gepast geld in een gesloten enveloppe in de bus doen op
Zilkerduinweg 159 De Zilk.

Gebed om roepingen
Almachtige God en Vader,
Wij danken U voor Jezus
Christus uw zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van
uw barmhartigheid.
Wij danken U voor de gaven
Van de Heilige Geest,
Waardoor uw Kerk als
netwerk van liefde,
geroepen is het evangelie te
verkondigen en te bouwen aan een
beschaving van liefde.
Wij bidden U:
Geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw
barmhartigheid.
Geef ons diakens
die met heel hun hart in
dienst staan van uw liefde.
Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven
getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.
(Jesaja 55, 11; Hebreeën 4, 12; Jakobus
1, 22-23)

Bisdom Rotterdam Centrum Vronesteyn helpt je om je roeping als priester of
diaken te onderzoeken. Contact: Rector drs. W.P.L. Broeders Park Vronesteyn
14 2271 HS Voorburg tel.: 070 3873804 / 06 27140117 e-mail: priesteropleiding@ bisdomrotterdam.nl www.vronesteyn.nl
Huis van de Roeping Het Huis van de Roeping helpt om je religieuze roeping
te onderzoeken. Contact: Huis van de Roeping – KNR tel.: 073 6921314 e-mail: roepen@knr.nl www.huisvanderoeping.nl of www.knr.nl Meer
informatie?
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100 jaar Heilig Hartkerk, De Zilk
Het leven is wat er gebeurt, terwijl jij andere plannen maakt. – John Lennon
In de vorige Wil’skracht vertelden we u nog enthousiast over het jubileumjaar tot
nu toe. We eindigden met de zin dat we niet kunnen wachten op de musical JC
2.0, die in april opgevoerd zou worden. Alles is echter anders geworden sinds het
coronavirus rondwaart over de wereld.
De musical is na rijp beraad een jaar uitgesteld. Graag wil Hakuna Matata volgend
jaar, in de veertigdagentijd, deze voorstelling met hernieuwde kracht ten tonele
brengen. Wat fijn dat het bestuur samen met het productieteam de moed en kracht
vindt om dit te organiseren. Dit betekent dat de repetities in september weer van
start gaan. De deelnemers houden onderling contact, en iedereen heeft ontzettend
veel zin om elkaar dan weer te zien en er helemaal voor te gaan.
In plaats van het mozaïek, dat voor de kerk zou worden gemaakt, kregen we een
enorme bloemenzee aan tulpen, narcissen, hyacinten en blauwe druifjes. Wat niet
naar Rome getransporteerd kon worden, werd nu gedeeltelijk naar onze jarige
kerk gebracht. En wat hebben veel mensen ervan genoten; er zijn honderden foto’s
gemaakt. Hierbij bedanken wij de club vrijwilligers die dit hebben opgetogen en
ook weer opgeruimd.
Ook de autopuzzelrit op 16 mei kan niet plaatsvinden op de manier waarop de
Duinknijnen en Lo de Haas het hadden bedacht; zij zijn nog wel bezig met een
alternatief, dus houd de media in de gaten! En dan de geplande reünie met het
koor Jevoa op 6 juni, Ronald Jansen schrijft hierover het volgende:
‘Namens het comité die de reünie van de oud-leden van het jongerenkoor Jevoa organiseert,
moeten we helaas mededelen dat de reünie die op zaterdag 6 juni a.s. gepland staat, niet
door kan gaan.
Gezien de beslissingen die de overheid heeft genomen, en waar wij natuurlijk
achter staan (de social distancing en 1,5 meter afstand), is het vanzelfsprekend niet
mogelijk om op zaterdag 6 juni gezellig bij te kletsen, te eten, samen te zingen en
‘s avonds de kerkdienst muzikaal op te luisteren.
Al meer dan vijftig oud-leden hadden zich voor deze dag aangemeld. We zetten
alles op alles om in november, of wellicht in het volgende jaar, deze geweldige
dag toch doorgang te laten vinden. We houden u op de hoogte.’
Ten slotte, blijf gezond, kijk naar elkaar om, en ondanks alles blijft de kerk gewoon
jarig – het hele jaar!
Hartelijke groeten van Angelique Beelen, Dick van Haaster, Mariët van Haaster
en Patricia Kil, De commissie honderd jaar Heilig Hartkerk,

Actie Kerkbalans
Geven van je gaven
Met onze gaven en talenten mogen we bijdragen aan de opbouw van het koninkrijk van God, ieder vanuit zijn eigen plek en mogelijkheden. Deze gaven en talenten hebben we van God gekregen. Daar mogen we ook iets van teruggeven.
In de Schrift lezen we hoe Jezus Zacheüs prijst als hij belooft 50% van zijn bezit te
geven aan de armen (vlg. Lucas 19, 9-10), evenals de arme weduwe die alles wat
zij bezat gaf (Marcus 12, 43, Lucas 21, 3). Daar mogen wij ons bij aansluiten met
onze gift voor de kerk bij de actie Kerkbalans.
De actie Kerkbalans is in januari van start gegaan. Uw gift is meer dan welkom.
Zeker nu we door het coronavirus al vanaf half maart geen bijdrage meer kunnen
leveren aan de collectes tijdens de Eucharistie- vieringen.
Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en
maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de kerk? Doe dan mee met de
actie Kerkbalans.
Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig
regelen met uw eigen internetbankieren. In het parochieblad vindt u het bankrekeningnummer voor de kerkbijdrage bij de informatie van uw eigen locatie. Door
uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons
heen. Elke bijdrage is welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen.
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Luister jij al naar Radio Maria?
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per
dag, 7 dagen per
week uitzendt.
Te beluisteren via
DAB+ en internet
(website en de
RM-app).
Radio Maria Nederland maakt deel
uit van de World
Family of Radio
Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer
dan 70 Radio Maria
stations wereldwijd
De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars te
ondersteunen en te stimuleren in hun geloof. De radio is
hiervoor een prachtig medium omdat het katholieke geluid
overal te beluisteren is: op het werk, thuis of onderweg.
Luister je gezellig mee?

Pinksteren 2020
jaargang 10 - editie 8
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: Kerkfotografie Engelbewaarderskerk, Powned, Anika Heemskerk, Silvia de Boer,
Wendelmoet langeler
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.

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

Oplage: 9.500 stuks
Voor degenen die de Wil’skracht per post ontvangen
vragen wij voortaan een vrijwillige bijdrage. Deze gaarne overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL84 RABO 0158 4836 42 tnv RK Parochie Heilige
Willibrordus

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

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

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

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar
0252 411 366

www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

info@uitvaartzorgbollenstreek.nl

grafmonumenten

ALS KWALITEIT TELT

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

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

Heereweg 21
2161 AC Lisse
0252 - 413 213

persoonlijk
betrokken
stijlvol
www.vanderputtenendunweg.nl

BR

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

