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DEZE WEEK
Nieuwjaarsviering
Let op: Op 11 januari is de nieuwjaarsviering in de Lucaskerk na de mis van half 10.
Komende vrijdag 16 januari 2015 worden de contactpersonen verzocht de brieven voor de actie
Kerkbalans af te komen te halen tussen 10 uur en 12.00 uur.
Bijeenkomst voor de vrijheid van meningsuiting
Burgemeester Bert Blase nodigde alle Vlaardingers uit om een bijeenkomst voor de vrijheid van
meningsuiting bij te wonen. De bijeenkomst was bij het Geuzenmonument op de Markt en volgde op de
aanslag gisteren in Parijs waarbij 12 doden vielen. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente
Vlaardingen, Ambassade van de Vrede, Amnesty Vlaardingen, Meldpunt Discriminatie, Platform Ander
Vlaardingen en Vele Vlaardingers Eén Huis. Het is goed om terug te kijken én terug te luisteren naar de
woorden van de burgemeester, van de Ambassadeur van Ambassadestad van Vrede en van meerdere
aanwezigen;o.a. naar Martijn Dekker, Groen van Prinsterer lyceum - 4 havo, die sprak namens de jongeren
van Vlaardingen.
Ik heb bij maatschappijleer geleerd wat de rechtsstaat inhoudt en vind het heel erg wat er in Frankrijk
gebeurd is. Daarom wil ik het volgende gedicht voorlezen:
Laten we blijven geloven in die druppel op de gloeiende plaat.
In die ene stem die niet mee schreeuwt met de massa.
Laten we blijven geloven in wat onbegonnen werk lijkt :
het uitbannen van haat en geweld, terrorisme en oorlog.
Laten we blijven geloven in onze rechtsstaat die staat voor vrijheid.
Laten we blijven geloven in wat ongelooflijk lijkt :
Een wereld die verandert omdat een paar mensen ermee beginnen.
Een mooie sfeerreportage van Omroep Vlaardingen donderdag 08 jan. 2015 23.47 uur | auteur: Sjaak van
’t Wout.
http://www.omroepvlaardingen.nl/nieuws/article/8085/je-suis-charlie-ook-in-vlaardingen/
http://www.omroepvlaardingen.nl/mediatheek/video/episode/8086/vlaardingen-is-charlie-sfeerreportage/
De eerste activiteit van de werkgroep Geloofsverdieping in 2015.
Filmavond: Like Father, Like Son.
In het nieuwe jaar start de Werkgroep Geloofsverdieping met een filmavond in de Pax Christikerk met de
film Like Father, Like Son op vrijdagavond 23 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Er is een vergissing gemaakt toen Keita geboren werd. Het jochie werd verwisseld met de zoon van een
arbeidersgezin dat een eenvoudig winkeltje in een buitenwijk uitbaat. ‘Dat verklaart alles’, zegt een van de
vaders in dit aangrijpende familiedrama als hij hoort dat zijn kind in het ziekenhuis verwisseld is met een
andere baby. Want voelde hij niet altijd al dat de kleine Keita anders was? Bedeesder? Minder ambitieus?
Minder begaafd? Wat betekent de band tussen ouders en kinderen? Welke verantwoordelijkheden schept
die? En hoe verandert die door de tijd als de kinderen zelf in de rol van ouders groeien?
Het dilemma waar de vier ouders in Like Father, Like Son voor staan, is de vraag of ze de jongens moeten
ruilen. Wie beschouwen ze als hun echte zoon? Die met dezelfde genen of degene die ze hebben
opgevoed? Het verklaart eigenlijk heel weinig, die bloedband. Genetisch verwant of niet, de band tussen
ouders en kinderen draait om verantwoordelijkheid nemen. Jezelf opzij zetten, zoals Keita’s vader moet
leren. We kijken naar de film en gaan na afloop met elkaar in gesprek over de film.
De avond wordt geleid door Pastor Kees Koeleman.
U bent al vanaf 19.45 uur welkom in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Taizéviering.
Op de eerste dag van februari 2015 is er weer een Taizé gebedsdienst in de H. Lucaskerk.
Deze begint om 19.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee.
Vieringen in de Meerpaal
Op 17 januari 2015 om 18.00 uur is er een eucharistieviering in de Meerpaal, voorganger is
pater E. Clarenbeek.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Fotoworkshop 17 januari in de Bethelkerk
In beeld: ‘Samen lachen, samen huilen’ gekoppeld aan de tentoonstelling in de veertigdagentijd.
‘Samen lachen, samen huilen’
In de kring van onze relaties delen we zorg, verdriet, troost en vreugde.
In de veertigdagentijd staan we daar, geïnspireerd door het lijden en de eenzaamheid van Jezus, in het
bijzonder bij stil.
Dit jaar gaan we dat in beeld brengen met foto’s.
We nodigen u uit om samen met een “maatje” zulke foto’s te maken.
Als opstap is er op dus 17 januari een workshop in de Bethelkerk.
Het programma duurt van 11.00 – 13.30 uur.
Rob van Herwaarden tel: 06 42406350 diaconaalconsulent@planet.nl
en Guus Fröberg tel. 010 4348433 predikant@ambachtoost.nl begeleiden de workshop.
U kunt zich bij hen opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Winterfair
Zaterdag 24 januari van 15.00 uur tot 19.00 uur Winterfair in de Bethelkerk, Burgemeester
Verkadesingel 26
Muziek
Brocante
Hobby
Eten en Drinken
Tevens is er op 25 januari om 10.00 uur een afsluitende viering vanwege het 75 jarig bestaan van de
Bethelkerk.
Informatie over activiteiten in de Bethelkerk zijn uitgebreid te vinden op hun website:
www.ambacht-oost.nl
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zondag 18 januari om 9.30 uur; Oecumenische viering.
voorganger; pastor C. Duynstee en Ds Fröberg. m.m.v. koor Bethelkerk
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 een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 18 januari om 11.00 uur: ; Eucharistieviering; voorganger
pater E. Clarenbeek Gezinsviering m.m.v kinderkoor Okido .
deurcollecte voor 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 (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

