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DEZE WEEK
Opbrengst deurcollecte Parochiële Caritas Instelling (PCI) van 8/9 februari 2014
De PCI zou met de opbrengst van deze collecte een tweedehands computer kunnen aanschaffen
voor een Iranese vluchteling. Hij volgt 2 ochtenden per week een cursus Nederlandse taal.
Als hij binnen de gestelde termijn slaagt voor het examen, hoeft hij de door de overheid verstrekte
lening (3000 euro) niet terug te betalen. Hij doet vrijwilligers werk bij een klussenclub en bij de
voedselbank, wat goed is voor zijn spreekvaardigheid. Hij besteedt veel tijd aan huiswerk en als hij
de kans krijgt, doet hij buiten lestijd allerlei lees- luister- en schrijfoefeningen op de computer van de
taalschool. Omdat hij daar echter niet zo vaak terecht kan, mag hij soms hier of daar bij particulieren
op hun computer oefenen. Een eigen computer is natuurlijk zijn grote wens. Met uw gift kan de PCI
zijn wens vervullen.
A.s. zondag, (vandaag) is de wereldwinkel weer aanwezig in de Pax Christikerk.
Mariakapel in Lucaskerk I
Als u behoefte voelt om in de Mariakapel te komen bidden, dan kan dit sinds kort ook door de week
buiten de vieringen. Op donderdag- en vrijdagochtend kan dat tussen 10.00 uur en 11.30 uur.
Tijdens deze uren is er iemand aanwezig. U kunt eventueel aanbellen als de deur niet open is.
Als het secretariaat gesloten is vervalt de openstelling op donderdag.

Op zondag 23 februari a.s. is er in de Pax Christikerk een viering
met liederen uit Taizé.
Daarvoor is een gelegenheidskoor samengesteld.
We repeteren op dinsdag 11 februari en dinsdag 18 februari van
19.30 uur tot 21.30 uur in de Hermuszaal van de Pax Christikerk
We zoeken nog zangers en zangeressen.
Doe mee en kom naar de repetities!
.
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 LiduinaBasiliek, 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.
ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Programma week 7
Voor informatie, het volledige programma, etc. kunt u terecht op de website
www.dewindwijzer.nl. of telefonisch dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00- 12.00 uur
tel: 010- 434 68 55. (diaconaal bureau) (Rob van Herwaarden of Marjan van Voorden.
Woensdag 12 februari:
14.00 uur
Meditatiekring
Donderdag 13 februari:
12.30 uur- 15.00 uur
Levensboeken
Donderdag 13 februari
17.30 uur
Warm onthaal

Cantatedienst Grote Kerk in Vlaardingen
Op zaterdag 15 februari om 19.00 uur zal de vierde en laatste cantate van het 20e jubileumseizoen
uitgevoerd worden: ‘Ich hab in Gottes Herz und Sinn’, BWV 92. Tevens wordt als koorzang psalm
111, SWV209a, van Heinrich Schütz ten gehore gebracht. De uitvoerenden zijn het kamerkoor

Vocaal Ensemble Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest en solisten. De algehele muzikale
leiding is in handen van Bas van Houte. Voorganger in deze dienst is ds. Geb van Doornik.
De toegang is vrij – met warm aanbevolen deurcollecte. Een uitgebreide toelichting op de
cantate is te vinden op de website www.cantatesvlaardingen.nl.
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Inlichtingen: Henk Sengers Telefoon : 010- 4357546
E - info@cantatesvlaardingen.nl Website : www.cantatesvlaardingen.nl
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 Jan
Zonneveld.
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
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 15 februari om 18.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee
De Meerpaal; zaterdag 15 februari om 18.00 uur; Eucharistieviering pastor j. de Lange
Lucaskerk:

zondag 16 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering; Woord- en Communieviering: diaken Taco v.d. Meer. Samenzang.

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Pax Christikerk: zondag 16 februari om 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee
m.m.v. zanggroep Impuls
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.

