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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
______________________________________________________________________________________
DEZE WEEK
A.s. zondag in de Pax Christikerk (vandaag) de jubileumviering van het Pax Christi
Dameskoor. ( Zij zingen bij rouw- en trouwdiensten) Inmiddels bestaat dit koor al 25 jaar.
Van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum.
Soos Sterke Reigers
Donderdag 9 oktober: Ouderensoos Sterke Reigers in de Pax Christikerk.
We beginnen om 9.30 uur.
Leesinfo
Op de bekende infoplekken ligt nog steeds Het bisdomblad ‘Tussenbeide’
Neemt u het gerust mee naar huis.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Kinderwoorddienst zondag 12 oktober a.s.
Zondag 12 oktober a.s. is er weer een kinderwoorddienst in de Pax Christikerk.
Als je wordt uitgenodigd op een feest, ga je er dan naartoe?
Doe je ook echt met het feest mee?
Je bent van harte welkom in de Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur
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
Wandelen met Franciscus: Groenlo en omgeving
Op 12 oktober organiseert de Franciscaanse Beweging een wandeling met Franciscus in en rond
Groenlo, van ongeveer 14 kilometer lang. Het thema is ‘betrokkenheid’. Na een korte inleiding
beginnen de deelnemers aan de wandeling bij de kerk van Lievelde, dit is tevens het eindpunt.
De route voert de wandelaars via een oud kloosterpad richting Groenlo.
Er wordt om het mooie oude vestingstadje heen gewandeld, en gepauzeerd bij zorgcentrum
De Molenberg waar gelegenheid is om de lunch te nuttigen. Vervolgens lopen de wandelaars via
beboste en meer open paden weer richting de kerk van Lievelde. Onderweg is ruimte voor gesprek,
maar ook voor stilte.
Locatie: R.K. kerk in Lievelde (Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde)
Datum en tijd: zondag 12 oktober, van 10.30 (korte inleiding met koffie en thee) tot 16.30 uur
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelding en meer informatie: via e-mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 0736131340
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. `

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In
Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren
door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige
levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en
respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en
vredelievend.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Wetering:
zaterdag 11 oktober: om 18.00 uur;. Eucharistieviering ; pater H. Egging
m.m.v. Willibrordkoor. Deurcollecte. Diaconie in eigen stad.
Lucaskerk:

zondag 12 oktober om 9.30 uur: Eucharistieviering pater E. Clarenbeek m.m.v.
Willibrordkoor. Diaconie in eigen stad.

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 12 oktober om 11.00 uur: ; Woord- en Communieviering; voorganger
werkgroep 3D m.m.v. koor Liriko. Kinderwoorddienst. Deurcollecte la Granja.
Wereldwinkel.
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.

