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DEZE WEEK
ATTENTIE:
Op 1 maart zal er in de Wetering geen viering zijn.
Mariakapel in Lucaskerk
Als u behoefte voelt om in de Mariakapel te komen bidden, dan kan dit sinds kort ook door de week
buiten de vieringen om.
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.
U bent van harte welkom!.

Tentoonstelling van reproducties van zelfgemaakte Iconen.
Zondag 23 februari a.s., tijdens de Taizé viering, zal er een tentoonstelling zijn van reproducties
van Iconen die gemaakt zijn door mevrouw Fimia Margaritova ter Horst.
Zij schildert al ruim 10 jaar onder leiding van de uit Bulgarije afkomstige kunstschilder Martin
Mandaliëv. Zij is blij als haar Iconen de mensen kunnen helpen dichter bij God te komen.
Op deze tentoonstelling zijn er Iconen van Jezus Christus, de Heilige Maria Moeder Gods, Apostel
Paulus, de Heilige Basillius, Aartsbisschop van Kesaria Kapadokijsh, de Heilige Grootmartelaar en
Geneesheer Panteleimon (de naam betekent barmhartig in alles), de Heilige Nicolaas,
Aartsbisschop van Mira, de Wonderdoener, de Heilige Charalampius, de Heilige Joris Overwinnaar
en Wonderdoener, de Heilige geneesheren Kosmas en Damianos, de Heilige Joan van Rila,
kluizenaar en Wonderdoener (geboren rond 876 na Christus en is ruim 100 jaar oud geworden)
Hij heeft een klooster in de berg Rila in Bulgarije opgericht die nog steeds bestaat en zijn naam
draagt.
Deze reproducties kunnen worden gekocht en het is dan aan te bevelen om de Icoon te laten wijden
in een Katholieke of Oostorthodoxe kerk.
Op die manier zal de icoon een brug slaan tot de onzichtbare wereld van God en alle Heiligen.
U krijgt dan de zegening en bescherming van de afgebeelde persoon in uw huis.
Ouderensoos de Sterke Reigers Pax Christikerk
Donderdag 20 februari is er weer Ouderensoos. Om 9.30 uur beginnen we met een korte
kerkdienst. Vervolgens drinken we gezellig koffie en worden er 3 rondjes gespeeld.
Tussendoor bijpraten en onderling contact houden en nieuwe contacten leggen.
Iedereen die van gezelligheid houdt, is van harte welkom.
DOOPSEL
Op zondag 16 februari aanstaande om 13.00 uur zal in de Pax Christikerk de doop plaatsvinden
van MÀNOA MARIA EILEEN LE NOBLE.
Wij wensen de familie veel geluk met hun dochter. Wij wensen haar een mooie toekomst toe.
Op zondag 23 februari worden in de H. Lucaskerk om 13.00 uur gedoopt: Rochella Mook en
Leon Wegner.
Wij wensen hen en hun familie veel geluk en een warm welkom in onze geloofsgemeenschap.

ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Programma week 8
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 19 februari:
14.00 uur
Huis vol verhalen
Woensdag 19 februari:
19.00 uur
Film ‘Jagten’ met nagesprek
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 22 februari om 18.00 uur; Woord- en Communieviering; L. Meijer
Lucaskerk:

zondag 23 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v.
Willibrordkoor.

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Pax Christikerk: zondag 23 februari om 11.00 uur; Taizéviering; Woord- en Communieviering;
L. Meijer
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.

