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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
DEZE WEEK
Nieuwe brief Pater Henk Erdhuizen
Op de bekende infoplekken in beide kerken ligt voor degene die belangstelling hebben de brief
van pater Henk Erdhuizen klaar. De brief is de moeite waard om te lezen.
Zo blijft u op de hoogte van het moeilijke en dankbare werk, dat hij daar verricht.
ACTUELE MEDEDELINGEN
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: 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
Vierde blok verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start bij Franciscaanse
Beweging
Franciscus en Clara: stenen getuigen
In augustus 2014 gaat het vierde blok van de verdiepingscursus
franciscaanse spiritualiteit van start. De Franciscaanse Beweging
biedt iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele erfgoed van
Franciscus en Clara een verdiepende cursus aan.
De gehele cursus duurt tweeëneenhalf jaar (januari 2013 – juni 2015)
en bestaat uit vijf blokken van vijf zaterdagmiddagen.
Deze blokken zijn afzonderlijk te volgen.
Het vierde blok heeft als thema ‘Franciscus en Clara: stenen
getuigen’. De eerste cursusdag is zaterdag 30 augustus.
Elke cursusdag duurt van 12.30-17.00 uur en vindt plaats in het Franciscushuis, Van der Does de
Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch.
Overige cursusdagen zijn: 27 september, 18 oktober, 29 november en 20 december.
Aanmelding geschiedt per blok, bij de Franciscaanse Beweging (telefoon: 073-6131340, e-mail:
info@franciscaansebeweging.nl). Kosten: € 100,- (voor leden: € 75,-).
De ‘verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit’ is breed opgezet.
Doel is om mensen de gelegenheid te bieden hun kennis van franciscaanse bronnen en
geschriften te verdiepen en te vergroten.
Verschillende docenten en sprekers verzorgen de afzonderlijke onderdelen.
Na de schriftelijke bronnen uit het derde blok staan in het vierde blok, in het najaar van 2014,
andere getuigenissen over Franciscus en Clara centraal: stenen getuigen.
Het vijfde en laatste blok, in het voorjaar van 2015, staat in het teken van franciscaanse
spiritualiteit in kunst en cultuur.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Wetering:
Zaterdag 12 juli: 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Lucaskerk:

Zondag 13 juli om 9.30 uur; Eucharistieviering; pastor H. Egging,
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 13 juli om 11.00 uur: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido

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.

