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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Donderdag 8 mei is er weer Ouderensoos ‘De Sterke Reigers’
Om 9.30 uur beginnen we met een korte kerkdienst. Vervolgens drinken we gezellig koffie en dan
worden er drie rondjes Bingo gespeeld. Tussendoor bijpraten en onderling contact houden en nieuwe
contacten leggen. Ieder die van gezelligheid houdt, is van harte welkom.
Patroonfeest parochie de Goede Herder op 10 mei a.s.
Op zaterdag 10 mei aanstaande viert parochie de Goede Herder het patroonfeest.
Parochianen en belangstellenden zijn dit jaar van harte welkom in de H.H. Jacobus en Martinuskerk,
Kerkweg 53 in Schiedam. In de Eucharistieviering zullen leden van het pastoraal team voorgaan.
Het koor ‘To be continued’ uit de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus in Maasssluis zal de
zang verzorgen. Het koor staat onder leiding van Peter Bergmans.
De aanvangstijd is: 18.00 uur. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje en een hapje.
Liduinafeest op zondag 11 mei 2014 in de basiliek van de H. Liduina en O.L.V. van de
Rozenkrans, Singel 106 te Schiedam.
9.30 uur: Eucharistieviering; Plechtige Hoogmis m.m.v. het herenkoor ‘In Honorem Dei’ en het
Dameskoor ‘Jubilatio’. De hoofdcelebrant is Mgr. J.W.M. Hendriks.
Aansluitend is er koffie in de Wilgenburg.
15.30 uur:: Vespers ter ere van de H. Liduina, gezongen door de leden van de broederschap van
Liduina. Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste.
16.30 uur: Rozenkransgebed
17.00 uur: Plechtig sluitingslof: Plechtig lof, waaronder de rondgang met de relieken van Liduina
en het Te Deum. Aansluitend samenzijn in de Wilgenburg.
25- jarig priesterjubileum van Pastor C. Biesjot op 18 mei 2014
Op zondag 18 mei zal pastor Biesjot zijn 25 jarig priesterjubileum vieren in de Liduina basiliek, Singel
104 in Schiedam. Hij is de celebrant in de eucharistieviering ter gelegenheid van zijn jubileum.
De aanvangstijd van de viering is 9.30 uur. Het herenkoor’ In Honorem Dei’ zal de zang verzorgen.
Aansluitend aan de viering is er in de Wilgenburg (centrum achter de Liduina basiliek) gelegenheid
pastor Biesjot persoonlijk te feliciteren met zijn jubileum.
Voor beide vieringen en voor de gelegenheid om pastor Biesjot te feliciteren, bent u allen van harte
uitgenodigd.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Ik ben niet de oorlog
Op zondag 4 mei speelt Carolien Zimmermann, na de dodenherdenking, in De Windwijzer aan de
Schiedamseweg 95, de theatermonoloog ‘Ik ben niet de oorlog’.
“Mamma, ik ben toch ook Duits? De Duitsers hebben miljoenen mensen vermoord, toch? “
Dit zijn de vragen die de Berlijns- Utrechtse actrice Carolien Zimmermann krijgt van haar jonge
dochters. Er is geen ontkomen aan. Zimmermann stort zich met humor, nieuwsgierigheid en zelfspot op
de donkere kant van haar familiegeschiedenis. Zij ontdekt daarin naast de schaamte ook de liefde.
In deze voorstelling zoekt Zimmermann samen met de virtuoze muzikant Daniel Cross (Rosa
ensemble) naar het antwoord op rondgezeulde vragen die jarenlang secuur waren weggestopt.
Haar opa Erich Zimmermann is SA -lid en chauffeur van Obergruppenführer Lutze.
Haar Nederlandse opa, Joop Ranitz is intussen ondergedoken. Carolien is kleindochter van een nazi en
een verzetsstrijder. Op zolder in Berlijn liggen nog laarzen, brieven van het front en de zakagenda van
1944. Ze betreedt een zolder waar het verleden ligt opgetast, is omgevallen, omgeduwd en afgestoft.
De geschiedenis wordt persoonlijk en pijnlijk. Het wordt tijd om eens op te ruimen.
De regie is van Audrey Bolder en Wouter Eizenga. Na de voorstelling is er een nagesprek .
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen.
De voorstelling begint om 21.00 uur. Kosten: Vrije gift. Reserveren kan via: info@dewindwijzer.nl
Op woensdag 7 mei om 16.00 uur brengt in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 het
Dunktheater de voorstelling ‘De drie biggetjes’.
Na langdurig verblijf in een daklozenopvang krijgen de drie biggetjes Dopey, Psycho en Slimpie
eindelijk een huurwoning toegewezen. Ze genieten van hun nieuwe vrijheid in hun varkensflatjes…
maar voor hoe lang? Voor je het weet staat de Wolf op de stoep…
De voorstelling wordt gespeeld door theatergezelschap Dunk, dat bestaat uit bijzonder gemotiveerde en
getalenteerde deelnemers vanuit de theaterateliers van stichting Formaat. Het zijn mensen die uit de
maatschappelijke opvang en de GGZ komen en van ‘de straat.’ ‘ De drie biggetjes’ is een interactieve
forumtheatervoorstelling. Het publiek wordt er actief bij betrokken om de aangekaarte problemen en

uitdagingen op te lossen. Formaat wil d.m.v. haar voorstelling bijdrage aan de participatie en versterking
van mensen aan de rand van de samenleving en zij wil de dialoog tussen burgers onderling en burgers
en overheid bevorderen.
De voorstelling wordt aangeboden i.s.m. DAC Pameijer en aanloophuis De Groene Luiken.
Toegang: vrij. Reserveren is mogelijk via info@dewindwijzer.nl
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 gevangenispastor 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
De Wetering: zaterdag 10 mei 2014 om 18.00 uur; Geen viering i.v.m. patroonfeest parochie.
H. Lucaskerk: zondag 11 mei om 9.30 uur; Roepingenzondag. Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D m.m.v. Willibrordkoor. In deze viering zal een diakenstudent over zijn
roeping vertellen. Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is
de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 11 mei om 11.00 uur: Woord- en Communieviering; pastor C.
Koeleman; samenzang. Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
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.

