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DEZE WEEK
De Meerpaal
Zaterdag 29 november om 18.00 uur: Woord- en Communieviering.
Alle Vlaardingers één Huis (voor diegenen die het WA vrijdags krijgen, op verzoek geplaatst)
Alle Vlaardingers, mensen uit vele andere culturen en geboren Nederlanders, kunnen zaterdag 29
november komen ‘Buurten om Vrede’. Tijdens deze multiculturele avond staan Vlaardingers stil bij de
positieve initiatieven die plaatsvinden in hedendaagse conflictgebieden. Het slechte nieuws uit landen met.
oorlogen en conflicten vullen de pagina’s in kranten en de heftige beelden de journaals. Maar er zijn in
conflictgebieden ook veel maatschappelijke initiatieven om slachtoffers te helpen. Er wordt onderdak
geboden, onderwijs gegeven en er is onderlinge hulp en verzet, soms gesteund door eigen verzetskranten
en berichten via radio en internet. Vlaardingers helpen hierbij, dikwijls in gebieden waar zij zelf vandaan
komen of waar hun familie woont. Daarover wordt op zaterdagavond 29 november gepraat door met elkaar
te `buurten`. Om vrede, om slachtoffers in conflictgebieden er niet alleen voor te laten staan, hen aan te
moedigen, misschien concreet te helpen en daarmee vrede te brengen. Multiculturele avonden worden
vier keer per jaar georganiseerd met elke keer een ander thema, de avond begint altijd met een
gezamenlijke maaltijd. Wie wil is welkom vanaf 17.30 uur bij het gebouw van het Leger des Heils, aan
de Magnoliastraat 41 in Vlaardingen. De zaal is tot 22.00 uur open.
Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met 010-4350111 of 0630565296 of via info@vveh.nl
Het is voor de organisatie belangrijk dat u daarbij aangeeft of u gebruik maakt van de mogelijkheid om mee
te eten. De zaal is open vanaf half zes, de maaltijd is vanaf zes uur tot zeven uur en kost € 3,00 per
persoon

ZONDAG+ Vergeet u niet op te geven voor een van de workshops op de ZONDAG PLUS
op 30 november.
Deze zondag biedt meer dan alleen de zondagsviering.
Vóór de viering van 11.00 uur start om 9.30 uur een programma in verschillende groepen.
Na de viering is er tot 13.00 uur een eenvoudige lunch. Het thema is ADVENT- ALERT.
Aanmelden via intekenlijsten in de hal van de kerk
of via het e-mailadres: zondagplus.vlaardingen@goedeherderparochie.nl
Zondag geen dienst in de Lucaskerk.
Kinderwoorddienst en groep10+
Zondag 7, 14 en 21 december a.s.
Tijdens de adventsweken kijken we hoe we steeds alert moeten blijven om te kunnen luisteren,
zien en te begroeten!

Je bent van harte welkom!
Aanvang: 11.00 uur
Pax Christikerk
Op 30 november om 19.00 uur is er een Taizé viering in de Bethelkerk.
Avondgebeden in de advent.
Zoals gebruikelijk zijn er weer de adventsvieringen in de Bethelkerk.
De data zijn:

3 december 19.30 - 20.00 uur;
10 december 19.30 - 20.00 uur;
17 december 19.30 - 20.00 uur;

Thema: geen vrede
Thema: verlangen naar vrede
Thema: belofte van vrede

Kerstconcert: 13 december
Een voorbereiding op kerst met muziek en inspirerende teksten.
Drie koren vanuit “de Goede Herder parochie” hebben kerstliederen voor U voorbereid.
Pastor Kees Koeleman zal inspirerende teksten verwoorden.
Datum;
zaterdag 13 december 2014 om 19.30 uur.
Plaats;
Pax Christi kerk, Reigerlaan Vlaardingen- Holy.
Kerk open vanaf 19.00 uur.
De gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden van LIRIKO.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Gerarduskalender 2015
Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2015 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer
Piet van Mil. De prijs is slechts € 6,60. De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag.
De kalender wordt van harte bij u aanbevolen
Steun vluchtelingen; heel wat fietsen gevraagd!!
De voorbije maanden en weken hebben verschillende vluchtelingengezinnen, o.a. uit Eritrea en Syrië, in
Vlaardingen een woning gekregen. Ouders van deze vluchtelingengezinnen willen graag een fiets.
Speciaal denken we bij deze oproep aan hun kinderen. De vier tot zeventien jarigen gaan naar school.
Voor hen in het bijzonder is een fiets meer dan welkom. De al wat oudere leerlingen gaan van Vlaardingen
naar Schiedam, naar de internationale schakelklas. Die kunnen echt niet zonder. We gaan gauw voor een
tiental fietsen zorgen met uw hulp. Als u thuis een fiets over heeft, als u er één via uw werk of vereniging
of groep óf uw fietsenmaker kunt krijgen … kunt u de fiets afgeven bij Vluchtelingenwerk Maasdelta,
Floris de Vijfdelaan 150,Vlaardingen.
Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wij kunnen ook een afspraak maken om de fiets op te halen.
Vluchtelingen Werk tel.: 010 4346728 - e-mail : vlaardingen@vwmaasdelta.nl
Movzwo
tel.: 06- 30565296 - e-mail : movzwo@hetnet.nl
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
e
Lucaskerk:
zondag 7 december, 2 zondag van de advent om 9.30 uur: Eucharistieviering;
Pater E. Clarenbeek. Samenzang. Deurcollecte: Adventsactie.
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.
e

Pax Christikerk: zondag 7 december, 2 zondag van de advent om 11.00 uur; Eucharistieviering;
pastor H. Egging m.m.v. koor Liriko. Kinderwoorddienst. Annesty. Deurcollecte la
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 (0104748007). 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 0104741790 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

