Jaargang 7 nr. 39

22 juni 2014

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Woensdag 25 juni is er weer soos op het kerkplein van de H. Lucaskerk.
ACTUELE MEDEDELINGEN
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.
Die kerken zijn: de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, H. Lucaskerk, Hoogstraat
26A/B; het 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 5 euro, kinderen 3 euro.
Vanaf 14.30 uur ontvangst bij het Leger des Heils, Magnoliastraat 41.
U bent van harte welkom!
Voor informatie: www.dewindwijzer.nl
Patroonsfeest Maasssluis
9.30 u. Feestelijke H.Eucharistieviering
na afloop koffie met cake, taart.
12.00 u. Kofferbak verkoop
Activiteiten voor kinderen
Drankje en een hapje
14.00 u. 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
Benefiet Stilteconcert De Driepas : Niet missen: :
Zaterdag 28 juni, van 16.00 tot 17.30 uur in de Lucaskerk, Hoogstraat 26
Aan het stilteconcert doen velen belangeloos mee, de koren The Balance – en de Vlaardingen
Band van het Leger des Heils, solisten Ayla van Noord (harp), Tim Paalberends (orgel) Arthur
Bauw (blokfluit), Ria Korpershoek (Erard-vleugel uit Museum Vlaardingen), zang van solisten Lia
Schlärmann sopraan met pianiste Ineke Huijsmans en Hans van Dijk tenor, aan de vleugel
begeleid door Carin Hellendoorn. Suzanne , Jeroen en Dick Nels: brengen Tears in heaven (Eric
Clapton) en Why worry (Dire Straits).
Er is ook een stil-makende beeldpresentatie ‘Een brede kijk op kleur, natuur en wat cultuur“
van Cor Maarleveld en Joop van Dorp en aanwezigen mogen genieten van Islamitisch
Soefimuziek en Hindoedans en van de opvallende muzikale bijdrage vanuit de Vlaardingse

tempel Shri Nanda Devi Mandir met de instrumenten Dholak (trommel) - Harmonia
(Toetsinstrument) en Dhantaal (metalen stang).
Toegangskaarten voor het Stilteconcert zijn vanaf 15.00 uur te krijgen bij de ingang op het
kerkplein; de bijdrage is minimaal € 5,=.
Voorbije jaar was er een eerste benefietconcert : enkele reacties van toen:
Vandaag bij een benefietconcert geweest in de Lucaskerk om aandacht en geld te vragen voor
het Stiltecentrum. Het stiltecentrum is heel mooi en het concert was prachtig; gevarieerd,
verrassend en van hoog niveau. Genoten! Volgend jaar weer?! Jan van Noord
Naar aanleiding van het concert, de mensen die er aan hebben meegewerkt van het Leger des
Heils waren erg onder de indruk en een persoon vertelde: het was of de wind van die man die
aan het mediteren was door middel van dans de Heilige geest rond liet gaan . Ook de opbouw
was erg goed , ze hadden het niet willen missen .Veel mensen hadden zoiets als “wat jammer dat
we niet geweest zijn”. Hannie Stastra
Genoten gisteren bij het Stilteconcert.
Complimenten. Zeer fraai en inspirerend. De mix, de verschillende stijlen. Heel mooi.
Fokke Kramer
Harmonieus en wat een rijkdom aan verschillende culturen die voorbij kwamen Wat geboden
werd inspireerde; een bijzonder geheel, het was allemaal af, het concert bleef boeien, had langer
kunnen duren. Ook het gesproken woord zoals over het Boeddhisme paste heel goed. Rob van
Herwaarden.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Wetering:
Zaterdag 28 juni: 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Lucaskerk:

Zondag 29 juni om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman,
Samenzang
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen10.00
uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 29 juni om 11.00 uur: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
Koor Impuls
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, tel: 010- 4344106 of aan Jacqueline Kroeze, tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan
mevr. M. v.d. Nol, tel: 010- 4748007.
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 010- 4741790 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.

