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DEZE WEEK
Winterfair ( voor degene die het WA digitaal krijgen)
Zaterdag 24 januari van 15.00 uur tot 19.00 uur Winterfair in de Bethelkerk, Burgemeester
Verkadesingel 26.
Thema’s: 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
Brievenactie Annesty International in de H. Lucaskerk
Aanstaande zondag 25 januari vraagt Amnesty International uw aandacht voor een drietal zaken:
1. Een eerlijke rechtszaak voor een buschauffeur in de Filippijnen, die op zeer aanvechtbare wijze
werd gearresteerd en al twee jaar gevangen zit.
2. Onmiddellijke vrijlating van de voorzitter van het Instituut voor Vrede en Democratie in
Azerbeidzjan, mevrouw Leyla Yunus en haar man. Leyla riep op tot vreedzame betrekkingen met
buurland Armenië. Haar man - historicus en tevens mensenrechtenactivist werd een week na zijn vrouw
opgepakt. Beiden zitten apart gevangen en mogen na 37 jaar huwelijk geen contact met elkaar hebben.
3. Sinds 2 juli 213 zitten 94 mensenrechtenactivisten in de Verenigde Arabische Emiraten gevangen
na oneerlijke rechtszaken. We vragen voor 8 met name genoemde mensen om hun vrijlating.
Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven naar autoriteiten op het kerkplein.
Voor de zaak van buschauffeur Jerryme Corre kunt u een brief aan de Filippijnse ambassade ondertekenen.
Lezing: Liduina voor Dummies.
Het jaar 2015 is door de Gemeente Schiedam uitgeroepen tot Liduinajaar. Er komen allerlei
activiteiten om de stadsheilige te belichten. In januari is er de lezing: Liduina voor dummies, bedoeld voor
mensen die weinig of niets weten over Liduina. Wie was zij? Hoe was haar leven? Hoe komt het dat ze
heilig werd? Wat is eigenlijk een heilige? Wat herinnert aan Liduina hier in Schiedam? De lezing (met veel
illustraties) wordt gegeven door Lidwien Meijer, die als Schiedamse opgroeide met de verhalen over haar
beroemde naamgenote.
De lezing wordt twee keer aangeboden: De eerste is al geweest. De tweede keer is op donderdagavond
29 januari. Aanvang 20.00 uur in zaal de Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduinabasiliek).
De toegang is vrij. Een bijdrage is welkom.
Meer informatie: Lidwien Meijer, telefoon 4266032.
25 – jarig jubileum bij Liriko.
In 2010 ontwierp Mieke Govaart (1950-2012), koorlid van LIRIKO, een zilveren speld in de vorm van een
muzieksleutel met daarop de cijfers ‘25’, voor koorleden die een kwart eeuw aan ons koor waren
verbonden. In de zomer van 2010 werd de door een Vlaardingse juwelier gemaakte speld geïntroduceerd
voor de jubilarissen.
Nu, bijna 3 jaar na het overlijden van Mieke, hebben wij deze speld een naam gegeven, namelijk, de
‘ MIEKE GOVAARTSPELD ‘
Deze naam is een postuum eerbetoon aan Mieke om wat zij voor LIRIKO betekende.
Het speciaal vervaardigde lint, lichtblauw met de naam van de speld, maakt het
geschenk voor de jubilaris tot een fraai geheel.
De eerdere jubilarissen kregen uiteraard het lint cadeau om hun speld mee te decoreren.
Wij hopen dat deze, voor ons koor unieke beloning, nog jarenlang gegeven zal worden
aan jubilerende koorleden en wij daardoor Mieke nooit zullen vergeten.
Op donderdag 15 januari 2015 ontving Wil Boere de Mieke Govaartspeld
uit handen van onze voorzitter Jacques.
Bij deze speld hoort een fraaie oorkonde en een couplet van een Jubileumlied.
LIRIKO telt inmiddels 8 dragers van de Mieke Govaartspeld.
Namens LIRIKO, Mieke van der Velden
Taizéviering.
Op 1 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.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Kinderwoorddienst/ Groep 10+ zondag 1 februari a.s.
Op zondag 1 februari a.s. is er weer een kinderwoorddienst/groep 10+.
Iedereen is wel eens bang. Maar is dat wel terecht of kun je daar zelf iets aan veranderen?
Je bent van harte welkom in de Pax Christikerk! Aanvang vieringen: 11.00 uur

8 februari om 11.00 uur in de Pax Christikerk..
Themaviering van werkgroep 3D en Zanggroep Impuls
Het thema is : ”Wie een brug bouwt naar een ander……”
Wat betekent dit voor u en wat zou u hier invullen?
Tijdens deze woord- en communieviering
willen wij hier graag met u bij stilstaan.
U bent van harte uitgenodigd.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zondag 25 januari om 9.30 uur; Eucharistieviering; voorganger pastor H. Egging
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 een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 25 januari om 11.00 uur: ; Eucharistieviering; voorganger
pastor H. Egging m.m.v. Pax Christi Cantorij.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:

zondag 1 februari om 9.30 uur; Woord en Communieviering ; voorganger diaken
T. v.d. Meer, met samenzang.
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 1 februari om 11.00 uur: ; Eucharistieviering; Voorganger Pater E. Clarenbeek
m.m.v. koor Liriko., Deurcollecte voor La Granja Amnesty International

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

