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VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
50 jarig- Jubileum pater E. Clarenbeek
Zondag 16 maart vieren we het 50-jarig priesterjubileum van pater E. Clarenbeek. Na de viering in de Pax
Christikerk, waarin pater Clarenbeek zal voorgaan, willen we de jubilaris graag op gepaste wijze in het
zonnetje zetten. Tijdens een feestelijk samenzijn is er gelegenheid hem te feliciteren. Het is de nadrukkelijke
wens van pater Clarenbeek om geen cadeaus te krijgen, maar wie toch iets wil geven, dan graag een gift ten
bate van onze vrienden in La Granja en pater Henk Erdhuizen in Bolivia.
Wij hopen dat u zijn wens wilt respecteren. U bent van harte uitgenodigd bij deze viering en/of het
feestelijke samenzijn.
GEEN VIERING: OP 1 MAART ZAL ER IN DE WETERING GEEN VIERING ZIJN.
Komende zondag 2 maart is er in het kerkcentrum een gezamenlijke viering met onze buren van de
R.K.. deelgemeenschap Willibrord- Pax Christi. Er zal een agapè viering zijn met brood en honing en het
thema is 'leven in vertrouwen'. We lezen uit Jesaja 49: 14-16 en Matteüs 6:24-34. Beide lezingen geven
aan dat God voor zijn mensen zorgt en dat we ons geen zorgen hoeven te naken over de dag van morgen.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doen we dat dan? Het koor Liriko o.l.v. Roel Mooren zal
medewerking verlenen. Voorgangers zijn Margareth van er Nol en Petra Nijboer.
De inspirerende voorbereiding maakt dat we er naar uitkijken. We hopen op een mooie viering.
Er zal een volledig uitgewerkte orde van dienst zijn, dus u kunt uw liedboek thuis laten. LET OP:
Deze vering begint om 10.30 uur. DE PAX CHRISTIKERK IS GESLOTEN i.v.m. de oecumenische viering.
Welkom pastor Henri Egging en pater Avin Kunnekkadan.
Met ingang van 5 maart heeft de bisschop van Rotterdam pastor Henri Egging benoemd tot lid van het
pastoraal team van parochie De Goede Herder en tot rector van de basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans. Eveneens is pater Avin Kunnekkadan (SVD) beschikbaar voor parochie De Goede Herder.
Op zaterdag 1 maart 2014 is de plechtige eucharistieviering ter gelegenheid van de komst van beide
pastores in de basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, Singel 104 te Schiedam en begint om
18.00 uur. Hoofdcelebrant is A.J.M. van der Helm, regiovicaris. Muzikale medewerking wordt verleend door
leden van de diverse koren uit de parochie, o.l.v. B. van Houte. Aansluitend aan de viering is er in centrum
de Wilgenburg (achter de basiliek) gelegenheid om kennis te maken met beide pastores.
Onderweg naar Pasen.
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven, maar ook hoe we met
onze medemens omgaan. In deze 40- dagen tijd zijn er avondgebeden, momenten van stilte en bezinning.
Het eerste avondgebed is op woensdag 5 maart, Aswoensdag, in de Pax Christikerk van 19.30 - 20.00
uur. Een goed moment om zo samen op weg nar Pasen te gaan.
Inzamelen palmtakjes
Tot en met zondag 2 maart zamelen we in de H. Lucaskerk palmtakjes in van vorig jaar.
Deze worden verbrand om as te leveren voor het askruisje op Aswoensdag 5 maart.
Als U uw takje van thuis meeneemt, kunt U dat in de mand doen, die voor het altaar staat.
Kapel de Meerplaal: 5 maart; aswoensdag 18.00 uur Woord- en Communieviering.
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.
ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Programma week 10
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.
dinsdag 4 maart:
09.00 uur- 12.00 uur
Baanloos
zaterdag 8 maart
09.00 uur- 12.00 uur
Boekenmarkt/ Weggeefwinkel
zaterdag 8 maart in de Windwijzer Internationale Vrouwendag.
Een feestelijke optreden van een Bont- Koren- Boeket. Vier wereldvrouwenkoren samen laten ons allen met
hun zeer gevarieerde programma van mooie, gevoelige, enthousiaste liedjes de verbindende kracht van
zingen ervaren. Het zijn het Balanskoor uit Dordrecht, Wanaisa uit Delft, Joil uit Dordrecht en de Colores uit
Vlaardingen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot
22.00 uur. In de pauze en na afloop is er alle gelegenheid voor ontmoeting. Kosten € 5 inclusief hapjes.

Tentoonstelling
Op zondag 9 maart om 17.45 uur wordt de tentoonstelling ‘De dood verbeeld’ geopend die tot 9 april te
zien is in de Bethelkerk. De tentoonstelling is ontworpen door VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Het gaat om foto’s van kunstwerken waarin mensen ervaringen rondom de laatste levensfase tot uitdrukking
brengen. Bezichtigen kan als de kerk open is voor activiteiten, op maandagmorgen of op afspraak via
mariankalmijn@ambacht-oost.nl
Studiedag Mystiek zaterdag 15 maart 2014: CATERINA VAN GENUA
Voor de vijftiende keer wordt in Vlaardingen een studiedag mystiek georganiseerd, dit jaar weer in de
Windwijzer. Inleider is prof. dr. Hein Blommestijn, docent spiritualiteit en medewerker van het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen. Gastheer is ds. Henk ten Napel. Deze keer maken wij kennis met Caterina
van Genua geboren Caterina Fieschi Adorno. In 1447 krijgt Caterina een geweldige mystieke ervaring,
waardoor haar leven op slag verandert. Deze totale ommekeer bepaalt in het vervolg al haar doen en laten.
Samen met haar man wijdt zij haar leven aan de verzorging van de meest noodlijdende zieken en melaatsen
In 1493/1494 woedt in Genua de meest desastreuze pestepidemie van de vijftiende eeuw. Onverschrokken
houdt Caterina stand in deze afschuwelijke verschrikkingen. Zij krijgt vele visioenen.
De studiedag wordt gehouden op zaterdag 15 maart a.s. van 10 uur - 15.30 uur in kerkgebouw de
Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen. Ter bestrijding van de kosten wordt een bijdrage
van 10 euro gevraagd. Dat is inclusief materialen, consumpties en lunch. Inlichtingen en aanmelding (vóór
10 maart) via of wiesje.verbove@planet.nl of telefonisch 010-4357546
Wandeling langs heilige plaatsen (werkgroep geloofsverdieping)
Op zaterdag 29 maart wandelen we langs heilige plaatsen, de naam van onze eendaagse pelgrimstocht
naar Den Briel. Gaat u mee? Deze tocht start in Geervliet en via Heenvliet, Zwartewaal komen we uiteindelijk
in de vestigingsstad Den Briel aan. Als we terug zouden keren in de tijd, hoe zou het dan zijn om deze tocht
te lopen in de roerige jaren tussen ca.1550 en 1580. De Beeldenstorm raasde in 1566 door de Nederlanden.
Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende
plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heenkomen als
de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot op 26 en 27 juni 1572 Gorcum innam, werd een groepje
geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun
geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd. Op 9 juli 1572 zijn
uiteindelijk 19 geestelijken omgebracht door ophanging, de martelaren van Gorcum. De wandeling is ca.
14 km. Speciaal voor ons wordt op deze middag de kerk geopend en kunnen we het bedevaartscentrum
bezichtigen. Onderweg zullen we de lunch nuttigen in een horecagelegenheid. We verzamelen in de hal van
het Station Schiedam-Centrum om 09.00 uur.
Met de metro reizen we af naar Spijkenisse, vervolgens met de bus naar Geervliet. Op de terugweg nemen
we de bus vanuit Den Briel naar Spijkenisse en vervolgens met de metro naar Schiedam. Terugkomst ca.
17.30 uur. De kosten bestaan uit: openbaar vervoerskosten, lunchkosten in horeca gelegenheid en kosten
bezoek Bedevaartkerk: EUR 2,00 p.p. In verband met reservering van de lunch en kerk willen we vooraf
weten wie er meegaan. Geeft u zich op via ons e-mailadres; geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of via uw secretariaat, uiterlijk op woensdag 26 maart 2014.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 8 maart om 18.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee.
H. Lucaskerk: zondag 9 maart om 9.30 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v. kinderkoor
Okido. Voorstellen Eerste Communicanten.
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Pax Christikerk: zondag 9 maart om 11.00 uur: pater E. Clarenbeek. Samenzang, Annesty
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 (0104344106) 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. 0629037132.

