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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Dankwoord pater E. Clarenbeek
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die hoe dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de viering van mijn
priesterjubileum. Een heel volle Pax met een enorm koor. Daarna werd ik toegesproken en toegezongen op een
wijze die mij goed deed. Nadat ik door Anne van der Horst vlak voor de sacristie nog streng werd teruggeroepen:
“Edward, nu terugkomen!”. Intussen ontving ik thuis ook veel kaartjes en staat het nu vol met bloemen én twee
mooie kaarsen. Tenslotte mijn dank voor uw wel zeer royale gaven voor onze schooltjes in La Granja en Henk
Erdhuizen.

Anders-dan Anders-viering op 23 maart
Zondag 23 maart a.s. is er weer een Anders-dan-Anders-viering
in de Pax Christikerk om 11.00 uur.
De voorganger is pastor C. Koeleman.Tijdens deze viering zal Ruud’s Combo live popmuziek spelen van o.a. Cindy
Lauper, U2, Ramses Shaffy en de Dijk.
Het thema voor deze viering zal zijn:
verdraagzaamheid.
Kinderwoorddienst in de 40 dagentijd
In de veertigdagentijd zijn er weer enkele kinderwoorddiensten. We zijn begonnen op 16 maart en hebben gekeken
naar welke dagen er meer bijzonder zijn dan andere dagen. Op 6 april is er een kinderwoorddienst waar we stil
staan bij het vastenproject van de landelijke vastenactie in Sierra Leone. Op Palmzondag mogen alle kinderen
een zelfgemaakte Palmpaasstok meenemen en brengen we de palmpaasstokken in een optocht de kerk in.
Je bent van harte welkom in de Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur.
Ontmoetingsdag voor ouderen gaat niet door
De ontmoetingsdag voor ouderen in de Pax Christikerk (aangekondigd in de vorige Willibrord Actueel) gaat door
omstandigheden niet door en wordt verschoven naar oktober. Nieuwe berichten volgen later rond oktober.
Vastenaktie
Vasten. We maken de balans op. Hoe spiritueel zijn wij? Hoe sober? Hoe solidair met anderen? Welke verantwoordelijkheid nemen wij? We kunnen ons in deze Veertigdagentijd oefenen in gebed, in soberheid, in daadkracht ten
behoeve van anderen. In de overtuiging dat het geloof bergen kan verzetten. Vastenaktie 2014 richt zich op het
Afrikaanse Sierra Leone. Daar hebben zusters het ‘Diomplor- programma’ opgericht: een programma om na de
burgeroorlog weer saamhorigheid te krijgen. Kinderen en school zijn in dit programma heel belangrijk.
Via het magazine Kerk aan de Waterweg heeft u informatie ontvangen én het traditionele vastenactiezakje.
Gevulde zakjes kunt u inleveren in de hal van de kerk. Daar liggen ook extra vastenactiezakjes.
Vastenactie en voedselbank : Het bisdom nodigt de parochies uit om in de veertigdagentijd mee te doen aan een
voedselinzamelingsactie in het kader van het Jaar van Daden van Liefde. Onder het motto: ‘Waar wij vasten,
worden anderen gevoed’ vragen wij u houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank zoals rijst,
macaroni, aardappelen, blikgroente, ontbijtkoek, koffie, thee (andere voedings-, toilet- en schoonmaak- artikelen zijn
ook welkom) . De artikelen zullen als extra worden toegevoegd aan de 240 kratten die wekelijks vanuit de kerken
worden verstrekt.(Dit is een andere actie dan die rond Hemelvaart wordt gehouden, wanneer er geen reguliere
voedselpakketten worden verstrekt. Tegen die tijd hopen wij weer een beroep op u te mogen doen.) U kunt uw
voedselproducten elke zondag tot en met palmzondag in de kerk inleveren.
De 40 dagentijd, met een expositie; tijd voor stilte en bezinning op het lijden. In de Bethelkerk krijgt dit gestalte in
de tentoonstelling “De dood verbeeld” . Van 9 maart tot 9 april zijn daar foto’s van kunstwerken te zien, waarin
mensen ervaringen rondom de laatste levensfase tot uitdrukking brengen.
Avondgebeden in de 40-dagentijd
Op donderdag 27 maart wordt In het Kerkcentrum Holy van 19.30 uur tot 20.00 uur weer het Avondgebed in de
40-dagentijd' gehouden. Ook onze parochianen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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.
OVERLEDEN
Op 13 maart 2014 is overleden DHR. JOHANNES MATHIAS GREWELDINGER (HANS). Hij werd 81 jaar.
Op woensdag 19 maart heeft inmiddels de afscheidsplechtigheid en de begrafenis plaatsgevonden op de
begraafplaats Holy. Wij wensen de familie veel kracht en sterkte bij het verlies van hun diervare.
ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Programma week 13. 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 25 maart
17.30 uur
Warm onthaal
Donderdag 27 maart
20.00 uur
Schrijversavond Jan Brokken
Vrijdag 28 maart
20.00 uur
Film ‘Still Mine’
Zaterdag 29 maart
10.00 uur- 17.00 uur Labyrint dag
Vasten actie Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
De regionale werkgroep Vastenactie organiseert op zaterdag 5 april een wandel- en fietstocht van Vlaardingen
naar Maasssluis, om daar het diaconaal project in het buurtcentrum “de Hooftzaak” te bezoeken, die wij dit jaar
ondersteunen met een gift voor het aanschaffen van een naaimachine voor het “Repair café”.
De fietstocht is +/- 15 km en start om 11.15 uur vanaf de Windwijzer, Schiedamseweg.
De wandeltocht is +/- 8 km. En start om 11.30 uur van het parkeerterrein Station Vlaardingen West.
Onderweg vragen we aandacht voor het Vastenactie motto “even minderen”, om +/- 12. 30 pauzeren we om de
meegebrachte boterhammen te eten en wij zorgen voor een drankje. Aanmelden bij Piet van Baar, tel 474 36 46,
e-mail loes.v.baar@upcmail.nl. Rob van Herwaarden, tel 06- 42 40 63 50 e-mail diaconaalconsulent@planet.nl
Gevraagd met aller spoed.
Anderhalve week geleden is na een verschrikkelijk onzekere vluchtroute vanuit Dara'a (waar de protesten op 15
maart 2011 begonnen) via Libanon – Turkije – Italië – vluchtelingenopvangkamp AZC-GLO Burgum in Vlaardingen
mogen komen wonen het Syrische vluchtelingengezin Rifai . Man (tandarts) – Mevrouw (schrijfster) – dochter
student (20 jaar) . Zoon woont inmiddels in Utrecht – studeert. Hart- hard dringend nodig – een (wat sportieve niet te
hoge ) damesfiets om vanaf maandag al naar school te gaan in Schiedam – laptop – notebook (voor mevrouw) –
internetverbinding – wasmachine – diepvries/koelkast –vierpits gas kookstel. Niet noodzakelijk , en toch ook wel
aardig een leuke welkomst cadeaubon om naar eigen behoefteen noodzaak iets naar eigen keuze te mogen kopen
Graag contact : Han Raeijmaekers 06- 30565296
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 29 maart om 18.00 uur; Eucharistieviering: pastor H. Egging. Themaviering
vastenactie met kerkcollecte
H. Lucaskerk: zondag 30 maart om 9.30 uur; Eucharistieviering: pastor H. Egging m.m.v. Willibrordkoor?
Themaviering vastenactie met kerkcollecte
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Pax Christikerk: zondag 30 maart om 11.00 uur; Woord- en Communieviering; werkgroep 3D.
Gezinsviering met Kinderdoor Okido
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.

