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Belangrijke mededeling voor de contactpersonen van de Kerk aan de Waterweg met het
Vaartje:
De verspreiding van KadW en ’t Vaartje is vrijdag 12 september.

Ziekenzalving
Op zondag 14 september is er weer een ziekenzalving in de Pax Christikerk. De viering begint om
11 uur en de voorganger is pastor H. Egging.
Het Liriko koor zal deze dienst op luisteren door hun gezang.
Iedereen is welkom men hoeft niet percé ziek te zijn, het kan ook in andere moeilijkheden kracht
bieden. Jacqueline Kroezen en Addy Kersseboom
ACTUELE MEDEDELINGEN

LEO FIJEN OPENT NIEUWE SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING
MET HET THEMA GELOOFSGESPREKKEN
Het nieuwe seizoen geloofsverdieping openen we met Leo Fijen! Iedere zondagmorgen voert hij op
NPO 2 (Nederland 2) een geloofsgesprek met een bekende of onbekende Nederlander. Daarna
volgt de eucharistieviering. Een groot gedeelte van de geloofsgesprekken bundelde hij tot het boek:
Geloven op zondagmorgen. Hij heeft het uitgegeven om de sprakeloosheid te doorbreken.
We nodigen Leo Fijen uit omdat ook onze parochie op zondag een brug gaat slaan tussen
geloofsgesprek en liturgie. Wij noemen dat: Zondag-plus, een zondag met een combinatie van
leerzame ontmoeting, viering en een eenvoudige lunch.
Leo Fijen staat vanuit zijn eigen ervaring stil bij de relatie tussen geloofsgesprek en zondagsliturgie
en voert een warm pleidooi om aan de Zondagen-plus deel te nemen.
Deze opening vindt plaats op vrijdagavond 26 september, van 20.00-22.00 uur (inloop 19.30 uur) in
de St. Jan de Doper-Visitatiekerk te Schiedam, Mgr. Nolenslaan 99.
De kosten voor de avond zijn € 5,00.

VERKOOP LOTEN VAN DE ZONNEBLOEM ZONDAG 14 SEPTEMBER
In de hal van de kerk zal de verkoop plaatsvinden van de loten van de Zonnebloem.
Even als vorig jaar is de prijs van een lot prijs € 2,00.
Opbrengst is bestemd voor het werk van de Zonnebloem
Geestelijke verzorging in het Vlietland Ziekenhuis.
Verblijf in het ziekenhuis kan veel gevoelens oproepen. Een vertrouwelijk gesprek kan dan weer wat
ruimte geven. Bij opname in het Vlietlandziekenhuis kunt u altijd een beroep doen op de geestelijk
verzorger. Ook is er iedere zondag om 9.30 uur een kerkdienst. De diensten worden mogelijk
gemaakt door vrijwilligers, die de patiënten daarvoor op zaterdag uitnodigen en op zondagmorgen
komen ophalen.
De kerkdiensten worden intern uitgezonden via radiokanaal 35, maar ook buiten het ziekenhuis
en wel via Caiway frequentie 99.0 FM. Ook te beluisteren via www.zosradio.nl.
CHEVETOGNE-WEEKEND
Voor het weekend van 4 en 5 oktober 2014 staat de 81ste excursie op ons programma naar het in
de Belgische Ardennen gelegen Benedictijnenklooster. In de bij dit klooster behorende Byzantijnse
kerk zullen we deelnemen aan de diensten die volgens de Oosters Orthodoxe liturgie worden
gevierd.
Het verblijf is inclusief een overnachting, ontbijt, diner, vervoer, koffie en thee, rondleiding in de

kapel en een vragenuurtje met een van de monniken.
Wilt u eerst wat meer weten over dit weekend, dan kunt u bellen naar Jan Zonneveld, tel.: 435 39
62 of de website bekijken, www.monasterechevetogne.com.
Indien u het plan heeft om aan deze excursie deel te nemen, dan kunt u zich opgeven bij
ondergetekende.
Elke belangstellende is van harte welkom. Het maximale aantal deelnemers is 28.
De kosten zijn € 70,-- per persoon.
Jan Zonneveld, tel. 435 39 62, of e-mail j_zonneveld@upcmail.nl

BOEKENMARKT EN WEGGEEFWINKEL IN DE WINDWIJZER
Zoals elke tweede zaterdag van de maand is er op 13 september weer een boekenmarkt in De
Windwijzer (Schiedamseweg 95).
Van 9.00 tot 12.00 kunt u naar hartelust snuffelen in een gevarieerd aanbod van duizenden boeken
op allerlei terrein
Ook de weggeefwinkel van De Windwijzer is dan open.
Bent u zaterdag verhinderd? Iedere maandag bent u welkom bij boekenmarkt en weggeefwinkel, van

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Wetering: zaterdag 13 september: om 18.00 uur; Woord en communieviering; Richard Kroeze.
Lucaskerk: zondag 14 september om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; Diaken
Taco van der Meer; m.m.v. Willibrordkoor
Deurcollecte voor PCI parochie de Goede Herder.
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 14 september om 11.00 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging;
m.m.v. koor 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 (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr.
M. v.d. Nol (010- 4748007). 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
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.

