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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Palmzondag 13 april.
H. Lucaskerk. Woord- en communieviering; voorganger L .Meijer m.m.v. Willibrordkoor .Aanvang
viering 09.30 uur.
Pax Christikerk. Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. zanggroep Impuls, tevens is er
kinderwoorddienst. Alle kinderen mogen een zelfgemaakte Palmpaasstok meenemen, die we in
optocht de kerk indragen. Je bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pax Christikerk!
Aanvang viering: 11.00 uur. Na afloop in de hal is aanwezig de stichting “Food for All’, die zich
inzet voor de hulp aan de kansarmen in Ethiopië. Twee jaar geleden in 2012 is een deel van de
opbrengst van de vastenactie voor Food for All geweest. Dit is toen besteed aan het project in Addis
Abeba voor de hulp aan vrouwen en meisjes. Ook toen zijn zij met een verkooptafel gevuld met
religieuze en kunst nijverheid uit Ethiopië in de Pax Christi kerk geweest. Mw. Treurniet is op zondag 13
april weer in de Pax aanwezig. Zij is dan net terug van een werkbezoek aan Ethiopië en heeft vast
weer veel mooie artikelen meegenomen. Vergeet Uw portemonnee niet!.
VIERINGEN GOEDE WEEK
Pax Christikerk;
Maandag 14 april, 19.30 uur boeteviering met samenzang; voorganger pastor M. Heikens.
Witte donderdag om 19.30 uur Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. Willibrordkoor.
kerkcollecte Ziekenwerk Zonnehuis
Goede Vrijdag 18 april om 15.00 uur, Kruiswegviering en bloemenhulde bij het Kruis; voorganger
werkgroep.3 D en de Cantorij. Met de bloemen van de kruishulde wordt de kerk versierd voor de
Paasvieringen. Wij hopen dat veel mensen bloemen willen meebrengen.
Paaszaterdag 19 april om 19.00 uur Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman. Gezinsviering
voor de gehele parochie m.m.v. kinderkoor Okido. Deurcollecte voor la Granja.
H. Lucaskerk,: .
Witte Donderdag in de H. Lucaskerk, geen viering.
Goede Vrijdag; Kruiswegviering met bloemenhulde bij het kruis om 15.00 uur; voorganger L.
Meijer. Samenzang. ‘s Avonds om 19.30 uur is er een gezamenlijke Goede Vrijdagviering met als
voorganger pater E. Clarenbeek en met medewerking van Liriko. Uiteraard ook met bloemenhulde.
De Pax Christikerk is dan gesloten.
Paaszaterdag: Paaswake 21.30 uur; Eucharistieviering; voorganger pater E. Clarenbeek m.m.v.
zanggroep Impuls. Deurcollecte voor La Granja.
De Wetering: Paaszaterdag om 18.00 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan R. Kroeze.
Deurcollecte voor la Granja.
De Meerpaal: Palmzondagviering: zaterdag 18.00 uur; Witte Donderdag; 18.00 uur;
Goede Vrijdag 14.30 uur en 15.30 uur; Paaswake op zaterdag om 18.30 uur in de grote zaal.
De voorganger is pater Edward Clarenbeek met medewerking van leden van het Willibrordkoor o.l.v.
Organist H. Schoenmakers en de pastorale werkgroep.
Vastenactie 2014 richt zich op het Afrikaanse Sierra Leone. Daar hebben zusters het ‘Diomplorprogramma”
opgericht, een programma om na de burgeroorlog weer saamhorigheid te krijgen.
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 voedselinzamelingssactie 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 tot en met palmzondag voor het laatst in de kerk inleveren.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Tentoonstelling Kerkenband la Granja.
In samenwerking met het Platform Ander Vlaardingen (PAV) en Annesty International afd. Vlaardingen,

nodigt de Werkgroep Kerkenband La Granja u graag uit voor een solidariteitsavond over de
Filippijnen op dinsdag 22 april a.s. in “de Windwijzer”, Schiedamseweg 95, Vlaardingen.
Directe aanleiding is een recente reis van Anne Kuipers en Kees en Gisela Clement naar La Granja
waarbij circusworkshops zijn gegeven voor de 12 kleuterschooltjes (met meer dan 300 kinderen) die
vanuit de Willibrord Deelgemeenschap financieel worden ondersteund. Op deze avond komen de
huidige (kerken)banden met de Filippijnen, de algemene situatie op de Filippijnen en de mensenrechten aan de orde. Over dat laatste wordt verteld door Bundo Deoma, de onvermoeibare vertegenwoordiger van vele volksorganisaties uit Bacolod e.o. die in het kader van de banden eerder op bezoek
was in Vlaardingen. Vanaf deze avond is voor een periode van vier weken in de Windwijzer een
tentoonstelling te zien van 35 foto’s voornamelijk van kinderen die mee deden aan de circusworkshops.
Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en gelegenheid alvast een aantal foto’s van de
tentoonstelling te bekijken. Toegang vrij.
Concert Westlands mannenkoor.
Het Westlands mannenkoor geeft op 9 mei een concert in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5,
Maassluis. Het concert, Opmaat naar 400 jaar Maassluis, begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten € 15,- incl. consumptie en zijn verkrijgbaar bij VVV Maasssluis- van Kortenhof fietsen,
Heldringstraat 10, bij de koster van de Immanuëlkerk en het Secretariaat van de Petrus en Pauluskerk
De opbrengst van het concert, gesponsord door Rabo Bank Westland, komt ten goede aan de
Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus en zal o.a. worden besteed aan het speelklaar maken
van het Maarschalkerweerdorgel in de Paulus kerk.

Geloven in de bajes
Op maandagavond 12 mei wordt er aandacht geschonken aan Geloven in de bajes.In het decembernummer van Kerk aan de Waterweg hebben wij gelezen over Kerst achter de tralies. Gevangenis De
Schie hoort geografisch gezien dan wel niet bij onze Parochie, maar de tijdelijke bewoners van De
Schie zijn ook afkomstig uit onze drie Waterwegsteden. Op deze avond krijgen wij uitleg over het “reilen
en zeilen” van gevangenis Pastor Frank Kazenbroot. Hoe is de Geestelijke Verzorging ontstaan en
wat is de relatie met ons Bisdom? Jos van Rutten, vrijwilliger uit De Schie en ook vrijwilliger in onze
parochie, vertelt over zijn ervaringen. Psalmen zijn belangrijk voor gedetineerden, de belangrijkste
wordent voorgelezen. Muziek is ook een steun voor ze. Wat zijn hun favoriete nummers en met welke
teksten? In de Schie wordt net als in onze kerken iedere week hardop “Het Onze Vader” gebeden.
Vergeef ons onze schuld… leid ons niet in bekoring….. verlos ons van het kwaad… Bijzondere
woorden die worden uitgesproken door mensen die aanwezig zijn in deze voor hen tijdelijke
internationale, jonge en gekleurde kerk. De gevangenis, het lijkt een wereld die ver van je af staat, maar
toch staat het dichter bij je dat je denkt. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen onze kerkgemeenschappen en die van De Schie, maar na deze avond weten we dat er veel zaken zijn die ons verbindt.
U bent van harte welkom in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen, op maandagavond
12 mei. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is
de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
.
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 (0104748007). 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 0104741790 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.

