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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.
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
A.s. zondag geen Annesty International in de Pax Christikerk, wordt verschoven.
Daoud Nassar komt 4 februari a.s. naar Rotterdam. (Pauluskerk)
Daoud is medeoprichter van Tent of Nations, een Palestijns-christelijk vredesinitiatief op een
boerenbedrijf even ten zuiden van Bethlehem op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.
Het levensverhaal van de familie Nassar en hun motto “Wij weigeren vijanden te zijn” is een
inspiratie voor veel mensen. Toen in mei 2014 fruitbomen op hun land werden verwoest door het
Israëlische leger, droegen veel mensen in Nederland bij aan de aanplant van nieuwe fruitbomen.
Ook zijn er in de Tweede Kamer Kamer vragen gesteld over de zaak van de familie Nassar.
Vooraf aan de inleiding van Daoud wordt een deel van de film "The Stones Cry Out" vertoond, die
op indringende wijze de positie van Palestijnse christenen in Israël schetst.
Na zijn inleiding pauzeren we en gaan daarna in gesprek met Daoud en met elkaar over zijn
Vredesinitiatief en wat wij hier in Rotterdam e.o. concreet kunnen betekenen voor vredesinitiatieven
als Tent of Nations en in de strijd tegen polarisatie en escalatie van geweld, oorlog en onderdrukking
in Israël en Palestina; wat is het belang van kerkelijke acties ter ondersteuning van vredesinitiatieven
en slachtoffers van geweld, zoals in Gaza?
Na afloop is er nog de mogelijkheid tot informeel gesprek.
Programma: 14.00 Inloop
14.30 Welkom door ds. Gerrit van Dijk, voorzitter van de PA-IS werkgroep Rotterdam Rijnmond e.o.
14.35 Vertoning van deel van de film ‘ The Stones Cry Out’
15.00 Inleiding Daoud Nassar 15.35 Pauze
15.55 Vragen aan Daoud en dialoog rond de en gesprek o.l.v. gespreksleider
16.25 Afronding/ Vertoning trailer en Informele uitloop tot 17.30 uur
Aanmelding gewenst /toegang gratis
Het is voor de organisatie prettig als u zich aanmeldt bij s.c.kamerling@hccnet.nl o.v.v. ’Ja’.
Maar stapt u zo binnen, dan bent u zeker ook welkom. Toegang: vrijwillige bijdrage.
Locatie Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam (8 min. lopen vanaf NS Rotterdam Centraal)
Informatie Serrie Kamerling, tel: (06) 18 07 55 88; e-mail: s.c.kamerling@hccnet.nl

ACTUELE MEDEDELINGEN
Ouderensoos in de Pax Christikerk
Donderdag 7 februari is er weer Ouderensoos’De Sterke Reigers’
Om 9.30 uur beginnen we met een korte kerkdienst.
Vervolgens drinken we gezellig koffie en dan worden er drie rondjes Bingo gespeeld.
Tussendoor bijpraten en onderling contact houden en nieuwe contacten leggen.
Ieder die van gezelligheid houdt, is van harte welkom.

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.

Programma de Windwijzer (Schiedamseweg 95, 3134BD Vlaardingen)
Filmavond 13 februari: Lucia de B. (Nederland 2014)
Lucia de Berk is een eigenzinnige verpleegster, die argwaan wekt als ze voor de zoveelste keer bij een
onverklaarbaar sterfgeval betrokken is. Een baby van slechts een paar maanden oud. Het ziekenhuis
schakelt de politie en het Openbaar Ministerie en de jonge parketsecretaris Judith krijgen het dossier van
Lucia de B. op haar bureau. Het onderzoek naar de ‘Engel des Doods’, zoals de pers Lucia noemt, is
zwaar.
Ze heeft geen sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs te praten.
Toch wordt ze, dankzij een bloedtest, uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor 4 moorden en drie
pogingen ertoe.
Maar is dat wel terecht…..?
Ondanks de bekende afloop wordt het verhaal bijzonder spannend verteld.
De hoofdrol wordt prachtig gespeeld door Ariane Schluter en de regie was in handen van Paula van der
Oest.
Deze film is gratis toegankelijk voor Vrienden van De Windwijzer!.
Reserveren of aanmelden kan via info@de windwijzer.nl of telefonisch 010- 4347887.
Stille omgang: in traditie en bezinning naar Amsterdam
Elk jaar vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats: een bedevaart zonder uiterlijk vertoon,
die in het teken staat van het Mirakel van Amsterdam, een mystieke gebeurtenis die plaats vindt te
midden van het bruisende nachtleven van onze hoofdstad.
e
In een traditie die terug gaat tot het eind van de 19 eeuw, gaan pelgrims vanuit Rotterdam en omgeving
naar Amsterdam om daar de eucharistieviering bij te wonen.
Uiteraard wordt laat in de avond, de Stille Omgang gelopen.
Ook dit jaar gaan er vanuit Rotterdam een aantal bussen om gezamenlijk deze tocht te maken.
U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan op 21 maart (de nacht van 21 op 22 maart.)
De bussen vertrekken tussen 20.00 en 21.00 uur vanuit Rotterdam richting de hoofdstad.
’s Nachts tussen 2.00 en 3.00 uur zijn we dan weer terug.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het zustergezelschap voor Rotterdam en
omstreken: www.destilleomgang.nl, of neem contact op met het secretariaat via telefoonnummer 0646831386.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 7 februari om 18.00 uur; Woord- en Communieviering.
Lucaskerk:
zondag 8 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v.
Willibrordkoor, wereldwinkel, Deurcollecte PCI, parochie de Goede Herder.
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 8 februari om 11.00 uur: ; Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D m.m.v. zanggroep Impuls. Deurcollecte PCI parochie de Goede Herder.

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

