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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
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
Afgelopen dinsdag genoot ondergetekende met tal van medewerkers van de H. Lucaskerk en de Pax
Christi van een ontmoetingsmaaltijd van Lucas Cooking. Het was een gezellig samenzijn tijdens een
voortreffelijk diner. De liederen van de hand van Ted van der Geest zijn bepaald niet voor liturgisch
gebruik geschikt. De dinerbon die ik op 16 maart in de Pax kreeg heb ik daar graag aan besteed. Veel
dank aan allen die deze avond naar aanleiding van mijn priesterjubileum hebben mogelijk gemaakt.
Edward Clarenbeek

H.Lucaskerk
Donderdag 22 mei is het secretariaat i.v.m. het stemmen voor het Europees Parlement gesloten.

Van alle tijden, kleinkunstvoorstelling rond familieherinneringen
Helaas gaat de voorstelling door ziekte van één van de acteurs niet door. Waarschijnlijk programmeren
we het weer voor het najaar van 2014. Excuses voor het ongemak

Verwendag
Op zaterdag 24 mei wordt in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 tussen 10.00 en 16.00 uur weer
de jaarlijkse verwendag georganiseerd.
De financiële crisis gaat aan bijna niemand voorbij. De meeste mensen doen zuinig aan. Zeker voor
mensen met een laag inkomen uit werk of een uitkering geldt, dat ze elk dubbeltje om moeten draaien
en vaak niet, of maar met moeite, rondkomen. Voor leuke dingen is er al helemaal geen geld.
Om eens een dagje afstand te kunnen nemen van de crisis en je zorgen te vergeten, biedt De
Windwijzer onder de titel ‘anti-crisisdag’ een verwendag aan, waar zo’n veertien mensen belangeloos
hun medewerking aan verlenen. Dat zijn o.a. een schoonheidsspecialiste, een kapster, visagiste,
pedicure, diverse massages (o.a. voetreflex, stoelmassage en magneetmassage), yoga, klankschaal
therapie, energetische healing, coach. Ook kunt u op die dag terecht om sieraden te maken en een
mooie portretfoto te laten maken.
Tussen de middag staat er voor de deelnemers een heerlijke lunch klaar.
U kunt op deze dag meerdere behandelingen krijgen.
Het hele programma wordt u GRATIS aangeboden. U zich van tevoren opgeven via
info@dewindwijzer.nl of per telefoon 010 – 4347887.

Voor meer informatie: Rob van Herwaarden (tel. 06 – 424 06 350)

Rekeningnummer Vastenactie en Solidaridad
Op verzoek zetten wij eenmalig de rekeningnummers van de Vastenactie en Solidaridad in de WA.
Het blijkt dat de mensen wel willen geven maar niet hun giro/banknummer op de daarvoor bedoelde
actie enveloppen willen zetten en dit zelf willen overmaken op de daarvoor bestemde
rekeningnummers.
Bijgaand hieronder de rekeningnummers.
Rekeningnummer Vastenactie: NL04 INGB 0000 0233 45 tnv Vastenactie Vlaardingen of
NL21 INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie Den Haag

Rekeningnummer Solidaridad: NL63 INGB 0001 8044 44 tnv Solidaridad Utrecht

Burgemeesters starten campagne voor 'eerlijk kinderpardon'
Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik heeft op bevrijdingsdag met collega's van onder
meer Groningen, Den Helder, Utrecht en Amersfoort het startsein gegeven voor de campagne Eerlijk
Kinderpardon. Ze worden gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Vluchtelingenwerk en Kerk in Actie.
Steun een Eerlijk Kinderpardon:
In de afgelopen weken hebben al veel mensen mee gedaan met de actie voor de Vlaardingse kinderen
Sonya en Stephan en het kinderpardon. Afgelopen maandag is de landelijke actie gestart onder het
motto: “Steun een eerlijk kinderpardon” voor nog zo’n 600 kinderen die géén kinderpardon hebben
gekregen. Ook deze kinderen verblijven al lang in Nederland, zijn vaak hier geboren, zitten hier op
school, hebben hier hun vriendjes en zijn hier geworteld geraakt.
U kunt aan deze actie mee doen door de petitie te tekenen op: www.eerlijkkinderpardon.nu (van
Defence for Children) Hier kunt u ook de berichtjes lezen van veel kinderen die hier niet mogen blijven,
waaronder Sonya en Stephan. Dit vindt u onder het kopje ‘Kinderen’.
Steun dit Eerlijk Kinderpardon!
Voor meer informatie: Nelleke van der Luit, ed.nelleke@zonnet.nl of telefoon 010-4349551
OVERLIJDEN
Op 2 mei is in Den Haag op 88 jarige leeftijd overleden Mevrouw Gini van Rooijen-Oud
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij wensen de kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 24 mei 2014 om 18.00 uur; Eucharistieviering voorganger
Pastor C. Duynstee, Kerkcollecte Ned. Missionarissen
e

H. Lucaskerk: zondag 25 mei om 9.30 uur; 1 H. Communieviering. Eucharistieviering
voorganger pastor C. Duynstee m.m.v. kinderkoor Okido.
Kerkcollecte Ned. Missionarissen
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 25 mei om 11.00 uur: Woord en Communieviering werkgroep 3D
Themaviering, het thema is Geloven is….m.m.v. zanggroep Impuls.
Kerkcollecte Ned. Missionarissen
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.

