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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Op de bekende plekken in de beide kerken ligt weer het nieuwe bisdomblad klaar.
Oproepje: actie kinderpardon
In de afgelopen weken hebben al veel mensen mee gedaan met de actie voor het kinderpardon.
Nog zo’n 600 kinderen dreigen het kinderpardon NIET te krijgen.
Onder druk van de burgemeesters, de kinderombudsman en vele organisaties en personen willen de
politieke partijen een herziening van de dossiers van de kinderen. In Den Haag wordt nu met cijfers
gegoocheld, welke kinderen nog wel en welke niet het pardon krijgen. Wij vinden dat er met kinderen
niet gesjoemeld mag worden, kinderen die hier geworteld zijn moeten hier kunnen blijven.
U kunt nog steeds aan deze actie mee doen door de petitie te tekenen op het internet, dit is:
www.eerlijkkinderpardon.nu Steun dit Eerlijk Kinderpardon!
Voor meer informatie: Nelleke van der Luit, ed.nelleke@zonnet.nl of telefoon 010-4349551
Dhr. Kees van Leuven gaat stoppen met het rondbrengen van de Willibrord Actueel.
Wij willen hem bedanken voor zijn inzet van heel veel jaren. Wij zijn op zoek naar een parochiaan die
bereid is zijn wijkje over te nemen, omgeving de Louise de Collignylaan.
“Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend ik u”
Die zending geldt niet alleen de apostelen maar al zijn leerlingen, die zich terug getrokken
hadden binnen de veilige muren van hun gebedsruimte. Zij en wij worden er op uit gezonden
om zijn boodschap van liefde voor God en de naasten te verkondigen. Niet alleen in woord
maar ook in daden. Veel mensen brengen die zending in praktijk; niet alleen de predikanten,
maar ook de vrijwilligers binnen kerk en maatschappij en zij die met geld deze activiteiten
ondersteunen. In de folder, die u vandaag uitgereikt krijgt, wordt u opgeroepen om een gift te
doneren voor Missie Ontwikkeling en Vrede.
Na de dienst in de collectebus of thuis met de acceptgiro.
DOOPSEL
Op 8 juni tijdens en na de mis van 9.30 uur zullen in de H.Lucaskerk gedoopt worden Dana
Assenberg, Bob van Bergem en Shai-ann Sambo.
Wij heten de nieuwe dopelingen van harte welkom in onze gemeenschap en wensen hun veel geluk en
Gods zegen op hun levensweg.
Woensdagmiddag 11 juni is er weer Soos in de Lucaskerk
Zaterdag 14 juni is er geen kerkdienst in de Wetering
ACTUELE MEDEDELINGEN
Inspiratie bijeenkomst voor de vredesweek op dinsdag 17 juni van 16.00 - 17.30 uur in de
Lucaskerk Hoogstraat 26, Vlaardingen
Onze inspiratie opgedaan tijdens de PAX ambassadeursdag voor vrede willen wij graag met u delen
tijdens een inspiratie bijeenkomst voor de vredesweek.
Daarom : wees welkom op onze namiddag bijeenkomst onder het genot van koffie of thee met iets
lekkers! Verzorgd door Lucas’cooking.
Met een workshop “Vrede Vieren”onder leiding van onder leiding van Mevrouw Petra VersnelMergaerts ; zij heeft meegewerkt aan de PAX-krant “Vrede Vieren” en is verbonden aan uitgeverij
“Berne Heeswijk”.
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

Patroonsfeest Maassluis
9.30 u.
12.00 u.

14.00 u.

Feestelijke H. Eucharistieviering
na afloop koffie met cake, taart enz.
Kofferbak verkoop
Activiteiten voor kinderen
Drankje en hapje
BBQ

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. 010-4744957, 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
Wetering:
Zaterdag 14 juni: Geen viering.
Lucaskerk:

Zondag 15 juni om 9.30 uur; Kerkenbandzondag; Eucharistieviering: pater E.
Clarenbeek. Samenzang. Deurcollecte voor la Granja.
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 15 juni om 11.00 uur: Woord- en Communieviering; werkgroep 3D;
Samenzang
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.

