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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
__________________________________________________________________________________________
DEZE WEEK

Kinderwoorddienst en groep10+ 21 december a.s.
Dit is al weer de laatste adventsweek. Ook nu 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 in de Pax Christikerk
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
Woensdag 24 december; Kerstavond
19.30 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging m.m.v. Willibrordkoor.
22.00 uur: Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v. The Balance
Donderdag 25 december; Kerstmis.
09.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman m.m.v. Willibrordkoor.
e
Vrijdag 26 december ; 2 Kerstdag
14.00 uur- 15.00 uur: Levende Kerststal.
Zondag 28 december; Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens, samenzang.
Zondag 4 januari: Nieuwjaarsviering;
09.30 uur: Woord- en Communieviering; parochiaan C. Siebel, samenzang, wereldwinkel.
Deurcollecte: Werelddiaconie in eigen stad (De Windwijzer)
Zondag 11 januari: 9.30 uur: Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens m.m.v.
Willibrordkoor.
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: Woensdag 24 december: Kerstavond
18.30 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duijnstee. Gezinsviering m.m.v. kinderkoor
Okido.
20.30 uur: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. koor Liriko
22.30 uur: Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens m.m.v. Pax Christmas
gelegenheidskoor.
Donderdag 25 december; Kerstmis
11.00 uur: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. zanggroep Impuls.
Zondag 28 december; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek samenzang.
Zondag 4 januari: Nieuwjaarsviering:
11.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v. alle koren onder regie
Liriko. Kinderwoorddienst. Deurcollecte Werelddiaconie in eigen stad. (Windwijzer)

De kerstcollectes tijdens alle kerstvieringen in beide kerken zijn voor het werk van
pater H. Erdhuizen.
Op de leestafels ligt de laatste rondzendbrief van 2014 over het werk van pater Henk Erdhuizen sdb.
In deze nieuwsbrief leest u over het werk van de pater in de afgelopen periode. Op de website vindt u ook
foto’s van de pater. De feestdagen staan weer voor de deur. De stichting ontwikkelingswerk pater H.
Erdhuizen wenst u allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2015. Natuurlijk hopen wij weer dat u het
komend jaar het werk van de pater een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt blijven steunen.
Het IBAN rekeningnummer daarvoor is: NL33ABNA 041.45.00.075
t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg, de stichting is ANBI gecertificeerd.
Willy Erdhuizen,voorzitter Stichting Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen, Wederikveld 36,
7006 VT Doetinchem. Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen
naar w.erdhuizen@gmail.com.
Levende Kerststal
Tweede kerstdag wordt in de Lucaskerk weer het kerstspel door kinderen opgevoerd.
Deze levende kerststal waarbij ook de schapen niet ontbreken is een jaarlijkse traditie.
We zijn nog op zoek naar kinderen die mee willen doen als herder, engel of koning.
Ook willen we iedereen uitnodigen om te komen helpen bij de opbouw van de stal, het smeren van de
beschuiten met muisjes, die na iedere voorstelling uitgedeeld worden. En natuurlijk alle ouders opa en
oma's en anderen om te komen kijken en mee te zingen met de kerstliedjes

Om 14.00 uur begint de eerste uitvoering, om 15.00 uur wordt dit spel nogmaals herhaald.
\Informatie of opgeven bij Marianne Kalb 06 209 294 34 of mariannekalb@hotmail.com.
Kerstbuffet op 2e Kerstdag.
Voor alle mensen, jong en oud, samen of alleen, die graag andere mensen willen ontmoeten onder het
genot van lekker eten en drinken. U bent van harte welkom vanaf 12.30 uur in de Pax Christikerk aan de
Reigerlaan 51 in Vlaardingen- Holy. Heeft U zin? Geef U op via de telefoon of e-mail.
Kosten: een vrijwillige bijdrage. Voor nadere informatie en aanmelding bij;
Berthe de Leede;
010-2470804 of Cora of Paul Snoeren; 010-2260733
of per e-mail naar; corapaulsnoeren@chello.nl. Graag aanmelden voor 23 december.
Nieuwjaarsviering:
Let op: Op 11 januari is de nieuwjaarsviering in de Lucaskerk i. p. v 4 januari zoal is vermeld in het
Vaartje,
ACTUELE MEDEDELINGEN
Vooraankondiging:
Inspiratieve bijeenkomst rondom 40dagentijd / vastenactie dinsdagavond 6 januari 2015.
MOVZWO nodigt u uit voor project ‘Met open handen, ’ voor de veertigdagentijd en Pasen 2015
In 2015 is voor de vastentijd Kerk in Actie aan de beurt, in 2016 komt Vastenactie in beeld. .
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Met open handen’. Tijdens de bijeenkomst op 6 januari komen het
thema - liturgiekatern –verschillende deelprojecten uitvoerig aan bod. Ook het regionaal diaconaal project,
dit jaar vanuit Schiedam. Er is alle aandacht voor “kind op zondag” Voor de kinderen staan we stil bij
verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben. Dat doen we aan de hand van posters
waarop een verhaal verteld wordt. Er zijn ook concrete verwijzingen en materialen voor jongeren, o.a. via
stichting Present en JOP en Together Dinsdagavond 6 januari van kwart voor acht tot kwart voor tien
in de H. Lucaskerk. Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl
NB De voorbereidingen voor vastenactie 2016 zijn ook gestart. In de regio Schiedam – Vlaardingen
Maassluis is er een driedaagse pelgrimstocht van Vastenactie - voor deelnemers uit het hele land-!
We zoeken medewerkenden voor de organisatie.
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 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

De leden van het secretariaat wenst eenieder een gezegend Kerstfeest
en een Warm en Licht 2015.
Het secretariaat is gesloten vanaf zaterdag 20 december 2014 tot en met 4 januari 2015.

