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VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Groot feest van de Hindoestaanse gemeenschap
De Hindoestaanse gemeenschap in Vlaardingen heeft een grote tempel, voorheen het kerkgebouw van de Apostolische gemeenschap aan de Philips de Goedestraat en nodigt u uit.
voor het grote feest, Rath Yatra, dat zondagmiddg 29 juni wordt gevierd.
Rath betekent ‘kar’ en Yatra betekent ‘reis / tocht’. Met deze twee woorden is het al duidelijk dat
dit festival als hoogtepunt een tocht met een kar door de stad heeft.
Niet zomaar een tocht, maar een parade door de stad, waarin Heer Jagannatha (Krishna) de
tempel verlaat om iedereen een kans te geven om hem te aanschouwen.
In de heilige Vedische geschriften wordt gezegd :“Wanneer iemand die tijdens het Ratha Yatra
festival de wagen van de Heer ziet en uit respect opstaat, zuivert daarmee zijn lichaam van
allerlei terugslagen van zijn kwade doen en laten”.
De processie in oranje / geel gaat gepaard met muziek, zang en dans. Het programma spreekt
voor zich. Van 13:30 uur – 15:00 uur is er bij en rond de tempel de Rath Yatra (tocht) en
aansluitend is er als afsluiting een hapje, de Aarti / Prasadh.
Iedereen is van harte welkom dit feest mee te maken en ook mee te beleven.
Priester Maharaj Anandbahadoer en zijn vrouw Sharda, de Hindoestaanse gemeenschap van de
tempel hopen vele Vlaardingers op zondagmiddag te ontmoeten, in de tempel en langs de
route.
ACTUELE MEDEDELINGEN
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
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Wetering:
Zaterdag 5 juli: 18.00 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan
Lucaskerk:

Zondag 6 juli om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v.
The Balance

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 6 juli om 11.00 uur: Woord- en Communieviering; werkgroep 3D
m.m.v. Liriko. Deurcollecte voor la Granja.
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.

