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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
________________________________________________________________________________________________________

DEZE WEEK
Kerkdiensten. Herinnering op verzoek.
Lucaskerk: zondag 26 januari om 9.30 uur; Oecumenische viering in de H. Lucaskerk.
Voorgangers: diaken T.v.d. Meer en ds.C. Fröberg met de Cantorij van de Bethelkerk.
Er is kindernevendienst.
Actie Kerkbalans 2014
Het thema van de actie Kerkbalans 2014 is: Wat is de kerk U waard.
De enveloppen van de Actie Kerkbalans zijn inmiddels verspreid .
Wij bevelen deze actie gaarne bij u aan, want voor het voortbestaan en het onderhoud van onze
kerken kunnen wij niet zonder uw financiële bijdragen.
Taizé viering op zondag 26 januari
U bent welkom bij de Taizé viering op zondag 26 januari om 19.00 uur in de Bethelkerk.
De Taizé vieringen worden samen met de Lucas gemeenschap vorm gegeven.
De viering kenmerkt zich door het zingen van Taizé liederen, het lezen van Bijbelteksten, een
moment stilte en gebeden, waarbij er gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.
Na afloop is er koffie en thee. We vinden het fijn als je/u komt.
Namens de Taizé groep, Pastor Marja Griffioen.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Vele Wegen naar de Kern
Op woensdagavond 12 februari organiseert de Werkgroep Geloofsverdieping een meditatieve
en creatieve avond. Aan de hand van het jaarthema “Vele wegen naar de kern” laten we ons
inspireren door tekst en beeldmateriaal. We laten dit op ons inwerken en kijken wat het bij ons
oproept. Daarna gaan we met pastelkrijt op doek aan de slag om dit creatief te verbeelden.
Aan het eind van de avond delen we met elkaar hoe we de avond hebben ervaren.
De avond is voor iedereen toegankelijk, met of zonder creatieve ervaring.
Corrie van Dorp, Vlaardings kunstenares en voormalig vakdocent Creatieve vakken zal ons
hierin begeleiden.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Wilgenburg, achter de Liduina Basiliek,
Singel 104 te Schiedam. De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. In verband met het
aanschaf van materiaal is inschrijving vooraf verplicht, bij voorkeur via e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via uw secretariaat.
Chevetogne –weekend 2014
Voor het weekend van 22 en 23 maart 2014 staat de 80ste excursie op ons programma naar het in
de Belgische Ardennen gelegen Benedictijnenklooster.
In de bij dit klooster behorende Byzantijnse kerk zullen we deelnemen aan de diensten die volgens
de Oosters Orthodoxe liturgie worden gevierd.
Het verblijf is inclusief een overnachting, ontbijt, diner, vervoer, koffie en thee, rondleiding in de kapel
en een vragenuurtje met een van de monniken.
Wilt u eerst wat meer weten over dit weekend, dan kunt u bellen naar Jan Zonneveld, tel.: 435 39 62
of de website bekijken, www.monasterechevetogne.com.
Indien u het plan heeft om aan deze excursie deel te nemen, dan kunt u zich opgeven bij
ondergetekende.
Elke belangstellende is van harte welkom. Het maximale aantal deelnemers is 28.
De kosten zijn € 70,-- per persoon. Jan Zonneveld, tel. 435 39 62, of e-mail
j_zonneveld@upcmail.nl
Aanloophuis zoekt vrijwilligers
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ aan de Oosthavenkade 8 in Vlaardingen is een centrum waar
iedereen terecht kan voor een gesprek, informatie, rust, bezinning en gezelligheid.
Het centrum is zeven dagen in de week geopend en wordt ‘gerund’ door vrijwillige gastheren en
gastvrouwen (twee per dienst).

In maart 2014 start weer een training voor nieuwe vrijwilligers, waar u zich nu al voor aan kunt
melden. Gezocht wordt naar mensen die minimaal 25 jaar oud zijn en die minimaal één dagdeel per
twee weken en maximaal één dagdeel per week beschikbaar hebben.
Wat van hen gevraagd wordt, is: openheid, goede contactuele eigenschappen,
incasseringsvermogen en discretie.
Hoewel het centrum een initiatief is van de Vlaardingse kerken, zijn ook niet-kerkelijke vrijwilligers
van harte welkom. In het aanloophuis wordt niet geëvangeliseerd.
Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze de doelstelling van het aanloophuis onderschrijven.
Aan de vrijwilligers wordt ondersteuning gegeven in de vorm van een basistraining,
vrijwilligersavonden en een mentoraat.
Met iedereen die zich aanmeldt, wordt een intakegesprek gevoerd. De verplichte basistraining wordt
gegeven op zaterdag 29 maart overdag en op de woensdagavonden 2,9, 16 en 23 april.
Het intakegesprek, het eind van de training en een gesprek na een proeftijd van drie maanden zijn
de momenten waarop wederzijds bekeken wordt of men voor het werk in het aanloophuis geschikt is
en of het bevalt. De mogelijkheid bestaat om na het intakegesprek al één of meerdere keren
boventallig mee te draaien om een indruk te krijgen van het werk.
De training wordt gegeven door Rob van Herwaarden en Ineke Nieuwstraten.
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen of mailen naar Rob van Herwaarden
( 06 – 424 06 350 of 010 – 434 68 55, e-mail: diaconaalconsulent@planet.nl).
Meer informatie vindt u ook op de website www.degroeneluiken.nl.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 1 februari om 18.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee
Lucaskerk:

zondag 2 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v. The
Balance. Wereldwinkel.
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Pax Christikerk: zondag 2 februari om 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor c. Duynstee m.m.v.
koor Liriko. Deurcollecte voor la Granja. Annesty. Kinderwoorddienst.
ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en
prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr.
R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr.
M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel
belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.
HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van
een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit
informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur,,
telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl .
In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon
010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen
van een doop of huwelijk, kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap
Willibrord, tel. 06- 29037132.

