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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK

Donderdag Hemelvaartsdag H. Lucaskerk 09.30 uur; Eucharistieviering voorganger
Pater E. Clarenbeek. Pax Christikerk gesloten.
Let op i.v.m. Hemelvaartsdag zal op de vrijdag daarna het secretariaat gesloten zijn,
de mededelingen in deze WA zijn dan voor 14 dagen,
Op de bekende plekken in de beide kerken ligt weer het nieuwe bisdomblad klaar.
ACTUELE MEDEDELINGEN

Kinderwoorddienst zondag 1 juni a.s.
Zondag 1 juni a.s. is er weer een kinderwoorddienst in de Pax Christikerk.
We kijken hoe belangrijk het is om na school nog even te ontspannen, met sport of bij een club.
Is dat ook in Bacolod, op de Filippijnen wel mogelijk?
Je bent van harte welkom in de Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur
Op zondagmorgen 8 juni vindt in de Lucaskerk in de viering van 9.30 uur de doop van twee
jonge mensen plaats. Wij zijn blij Dana Assenberg en Bob van Bergem in onze gemeenschap
te mogen opnemen.
Kerkenpad in Vlaardingen: ‘Verhalen voor de langste dag’
Zaterdag 21 juni, 14.30 uur.
Op de langste dag van het jaar organiseren kerken in Vlaardingen Oost/Centrum een
wandelroute langs hun kerkgebouwen: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26,
H.Lucaskerk, Hoogstraat 26A/B; Leger des Heils, Magnoliastraat 41 en de Windwijzer,
Schiedamseweg 95. In elke kerk wordt gedurende 20 minuten een verhaal verteld
afgewisseld met muziek. De route start om 15.00 uur bij het Leger des Heils en eindigt in
De Windwijzer. Na de verhalen die hier verteld worden sluit de kerkenroute af met een
gezamenlijke maaltijd voor alle deelnemers tot ongeveer 19.00 uur.
Opgave: info@dewindwijzer.nl of telefoon: 010-4347887. Kosten euro 5,-, kinderen euro 3,-.
Vanaf 14.30 uur ontvangst bij het Leger des Heils, Magnoliastraat 41. U bent van harte
welkom! Voor informatie: www.dewindwijzer.nl

Organist /pianist gezocht
In de Pax Christikerk zijn we op zoek naar organisten/pianisten die af en toe een viering met
samenzang muzikaal willen begeleiden.
Tevens zoeken we een vaste pianist voor kinderkoor Okido. Het kinderkoor repeteert eenmaal
per 14 dagen op dinsdagavond van half 7 tot half 8 onder leiding van Dick Nels in de Pax
Christikerk.
Als u iemand weet die dit zou willen doen óf als u misschien zelf uw muzikale steentje wilt
bijdragen, dan vragen wij u contact op te nemen met Adrie van der Steen, tel. nr. 0104744957, email: aad.vandersteen@upcmail.nl voor organisten/pianisten voor de vieringen
met samenzang of met Lia van Wijk, tel. nr.: 010-2499091, email: camvanwijk@planet.nl voor
kinderkoor Okido.
Willibrord Actueel
Door een storing is het mogelijk dat u de WA niet meer digitaal ontvangt. Wilt u alsnog deze
blijven ontvangen stuur dan een berichtje naar het mail adres van de Pax Christikerk
secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
De Wetering: zaterdag 31 mei om 18.00 uur; Eucharistieviering voorganger pater E. Clarenbeek
zaterdag 7 juni om 18.00 uur; Eucharistieviering voorganger pater E. Clarenbeek.
Deurcollecte Missie en Diaconie
Lucaskerk:

Zondag 1 juni om 9.30 uur; Woord- en Communieviering voorganger T. v. d. Meer
samenzang.
Zondag 8 juni om 9.30 uur; Pinksteren Eucharistieviering voorganger pastor
C. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor. Wereldwinkel Deurcollecte Missie en Diaconie
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 1 juni om 11.00 uur: Kerkenbandzondag Eucharistieviering voorganger
pater E. Clarenbeek m.m.v. Liriko, kinderwoorddienst. Deurcollecte voor La
Granja
zondag 8 juni om 11.00 uur; Pinksteren Eucharistieviering voorganger pater
E. Clarenbeek m.m.v. Pax Christi Cantorij. Deurcollecte Missie en Diaconie

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.

