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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
VIERINGEN PAASWEEKEND
Pax Christikerk;
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,: .
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:
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.
H.Lucaskerk;
Zondag eerste paasdag om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; voorganger pastor M. Heikens
m.m.v. Willibrordkoor. Deurcollecte voor La Granja.
Pax Christikerk
Zondag eerste paasdag om 11.00 uur; Eucharistieviering; voorganger Ch. Duynstee m.m.v.
Liriko, deurcollecte voor La Granja
ACTUELE MEDEDELINGEN
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.

Betreft: opbrengst Sams kledinginzameling voorjaar 2014
De voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U hebt hieraan weer een belangrijke bijdrage
geleverd. In totaal werd er bij u 770 kg, en in heel Vlaardingen 1595 kg kleding ingezameld.
Wij danken u hartelijk voor uw inzet.

“Food for All”
Ik wil graag de Pax Christi deelgemeenschap hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om afgelopen
zondag FFA bij jullie te presenteren. De opbrengst is prachtig: € 244,00 euro en dat is exclusief
€ 12,00 aan giften. Een mooi resultaat! De ontvangst, de reactie van de mensen en de geboden hulp
(Loes!) was hartverwarmend en ook daarvoor dank.
Met vriendelijke groet, Franny Treurniet.
Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening
Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen, tel. 010 – 434 78 87
www.dewindwijzer.nl
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”,
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.
Kindermiddagen in De Windwijzer
Op woensdag 30 april wordt in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 gestart met een maandelijkse
kindermiddag voor kinderen van 4 – 8 jaar. Onder leiding van twee deskundige leidsters, Lieke en
Corrie wordt er met de kinderen geknutseld, muziek gemaakt, toneel gespeeld en gedanst. De toegang
is gratis . Opgave via info@dewindwijzer.nl of telefonisch: 010 – 4347887.
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.
Pax Christikerk,
Donderdag 24 april om 9.30 uur Sterke Reigers
OVERLEDEN
Op 10 april is op 83 jarige leeftijd overleden mevrouw Johanna Francisca Theresia van Vliet-Olsthoorn.
Haar crematie heeft op woensdag 16 april 2014 in het crematorium de Beukenhof plaats gevonden.
Wij wensen haar familie en vrienden sterkte met dit verlies.
Op 11 april 2014 is op 91 jarige leeftijd overleden mijnheer Silverio da Lanca . Zijn begrafenis was op
woensdag 16 april 2014 op de begraafplaats Holy.
Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte met dit verlies.
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.

