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DEZE WEEK
LEESINFO
Op de leestafel liggen de volgende artikelen: Het bisdomblad ‘Tussenbeide”; De Pax Vredeskrant
Folder Geloofsverdieping Start nieuw seizoen 26 september 2014.
ACTUELE MEDEDELINGEN
GEZINSVIERING
Op zondag 21 september om 1100 uur is er een gezinsviering aan het begin van de vredesweek.
Het thema is: Een wereld vol kleur. Kinderkoor Okido zal voor de muzikale omlijsting zorgen.
Omdat ons kinderkoor 5 jaar bestaat, zal Frank Giese, onze eerste dirigent/ pianist, ons op de piano
begeleiden. De jarige trakteert. Na afloop is er voor iedereen een traktatie. U bent van harte welkom
om dit feest met ons mee te vieren.
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.
KENNISMAKING MET MEDITATIE
Meditatie, verstilling, contemplatie. Door de eeuwen heen hebben ze steeds gehoord bij de
christelijke traditie. Vandaag de dag misschien nog het meest bekend van het kloosterleven, of van
Taizé. Maar mediteren zelf thuis kan natuurlijk ook. De nieuwe cursus ‘Kennismaking met meditatie’
wil daarvoor handreikingen bieden. Hoe? Door informatie over meditatie en verschillende methoden,
oefenen met elkaar, praktische tips en uitwisseling. Het maximumaantal deelnemers is tien. Op
donderdag 25 september bent u welkom bij de open introductie avond. De vervolgavonden zijn op
donderdag 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober en 6 november (van 20.00 uur tot 21.30 uur). De
avonden vinden plaats op basisschool ’t Palet locatie Centrum, Gedempte Biersloot 3d, Vlaardingen.
De cursusavonden worden begeleid door pastor Mirjam Heikens. Voor deze meditatiecursus
moet u zich aanmelden via: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Theatervoorstelling ‘Echte Mensen’
Op woensdag 24 september kunt u in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 om 20.00 uur
komen kijken naar de indringende voorstelling ‘Echte mensen’. Deze voorstelling over het IsraëlischPalestijnse conflict wordt gespeeld door een groep jongeren.
Vorig jaar reisden Rinske Tamminga, Tamar de Jager, Gerlinda den Otter en Tamara van der Sar,
samen met 7 andere jongeren, voor de organisatie Togetthere naar Israël en de Palestijnse
gebieden. Tijdens die reis onder de naam ‘Holyswitch’ ontmoetten zij daar veel mensen met
verschillende achtergronden, die allemaal een eigen kijk hebben op het Israëlisch-Palestijnse
conflict. Zoals bijv. de inwoners van een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, een
Bedoeïenenfamilie en Palestijnse jongeren.

Op basis van hun verhalen en hun eigen reiservaringen maakten ze de indringende muzikale
theatervoorstelling: ‘Echte Mensen’. In deze voorstelling vertellen Rinske, Tamar, Gerlinda en
Tamara de persoonlijke verhalen van mensen die zij tijdens deze reis hebben ontmoet. Zo krijgt het
Israëlisch-Palestijns conflict een gezicht. Het publiek wordt aan het eind van de voorstelling concreet
betrokken bij de vragen die worden opgeworpen.
Deze voorstelling vindt plaats in het kader van de vredesweek 2014. Toegang: € 5,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.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Huwelijk:
Mevr. Christien de Gans en de Heer Hans Vogelaar gaan donderdag 25 september trouwen in de
H. Lucas Kerk aan de Hoogstraat. Om 15.30 uur.
Om zegen over hun Huwelijksverbond en hun verdere gezamenlijke leven.

Wetering:
zaterdag 27 september: om 18.00 uur;. woord en Communieviering ; pastor M. Heikens
Lucaskerk:
zondag 28 september om 10.00 uur: Oecumenische viering in de Bethelkerk;
pater E. Clarenbeek m.m.v. Willibrordkoor.
De Lucaskerk zal dan gesloten zijn.
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 28 september om 11.00 uur:; woord en Communieviering ; pastor M. Heikens
m.m.v. Pax Christi Cantorij.
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.

