Jaargang 8, nr. 4

28 september2014

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
______________________________________________________________________________________
DEZE WEEK
Paus Franciscus heeft zondag 28 september uitgeroepen tot dag van gebed voor de Derde
Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode.
Deze vindt plaats van 5 tot 19 oktober in Rome.
Thema is “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.
In Rome zal elke dag gebeden worden in de kapel van de ikoon Salus Populi Romani in de basiliek
van de heilige Maria de Meerdere (Maria Maggiore).
Voor uw geloofgemeenschap reikt de Bisschoppenconferentie onder meer het Gebed tot de heilige
Familie voor de Synode aan, geschreven door paus Franciscus. Dit gebed kunt u vinden op de
bekende infoplekken in beide kerken.
Ter attentie
A.s. zondag Geen viering in de H. Lucaskerk!!! Dit in verband met de Oecumenische viering in
de Bethelkerk om 10.00 uur. Voorganger; pater E. Clarenbeek m.m.v. Willibrordkoor.
Soos
Woensdagmiddag 1 oktober is er soos in de Lucaskerk.
Taizévieringen
Traditioneel zijn er in de herfst/winter Taizé gebedsdiensten in Vlaardingen.
Afwisselend in de Lucas en Bethelkerk.
Voor komende maanden zijn die gepland op: 28 september H. Lucaskerk
30 november Bethelkerk
1 februari
H. Lucaskerk
22 maart
Bethelkerk.
De vieringen beginnen om 19.00 en na afloop is er koffie/thee met gelegenheid om na te
praten.
Leesinfo
Op de leestafel liggen nog steeds de volgende artikelen:
Het bisdomblad ‘Tussenbeide’ en bovendien’ het gebed tot de Heilige Familie van paus Franciscus’.
DOOPSEL
Op zondag 28 september om 13.00 uur zullen in de H. Lucaskerk gedoopt worden
SARA FLEUR en FEMKE LIZ RENS.
We heten de nieuwe dopelingen van harte welkom in onze gemeenschap en wensen hun veel geluk
en Gods zegen op hun levenspad.
ACTUELE MEDEDELINGEN
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.
De eerste introductieavond is geweest. 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
´Vragen aan de liefde´
Op donderdag 2 oktober spelen Rodaan Al Galidi en Gertjan Adema in De Windwijzer aan de
Schiedamseweg 95 hun programma ‘Vragen aan de liefde’.

Met Rodaan Al Galidi (poëzie en verhalen) en Gertjan Adema (gitaar) kun je genieten van muziek en
woorden en soms, zo hopen ze, kun je ook lachen. Ze nemen je mee in een liefdevolle en
fantasierijke reis met poëzie, improvisatie, verhalen en muziek. De voorstelling is spontaan en
speels, het exacte verloop is nooit helemaal zeker maar ze houden zich vast aan de gedichten en
verhalen van Rodaan waarbij Gertjan musiceert. Rodaan draagt voor in het Nederlands en Farsi
(o.a. uit zijn bundel ´Liever niet´, antwoordt de liefd´). Rodaan Al Glidi is een unieke stem in de
Nederlandse literatuur, stond op de shortlist van de VSB Poëzieprijs en met zijn roman ‘De autist en
de postduif’ won hij de prestigieuze European Union Prize for Literature. Gertjan improviseert op
gitaar en speelt muziek uit verschillende delen van de wereld (o.a. van zijn cd ´Bloem van tarwe´).
De muziek komt uit o.a. Spanje, Latijns Amerika , Arabië en India. Gertjan Ademastudeerde gitaar
aan het Conservatorium te Zwolle bij Jacob Vlijm.
De voorstelling begint om 20.00 uur. Toegang: € 7,50. Reserveren via:info@dewindwijzer.nl

Voor verdere informatie tel: 010-4347887 of www.dewindwijzer.nl
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
Wetering:
zaterdag 4 oktober: om 18.00 uur;. Eucharistieviering ; pater E. Clarenbeek
Lucaskerk:

zondag 5 oktober om 9.30 uur: woord en Communieviering ; Cissy Siebel
met samenzang en wereldwinkel op het kerkplein

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 5 oktober om 11.00 uur: ; Eucharistieviering ; pater E. Clarenbeek
m.m.v. Pax Christi Dameskoor, Amnesty
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.

