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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_____________________________________________________________________________________
DEZE WEEK
Meerpaal: zaterdag 7 februari om 18.00 uur; Woord- en Communieviering, John v.d. Zande.
Lucaskerk: zondag 8 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering ; pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor, wereldwinkel, Deurcollecte PCI parochie de Goede Herder.
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.
8 februari: collecte voor Parochiële Caritas
Eind 2014 constateerde het CBS en het SCP
▸
van de bevolking had 17,9% in 2013 een niet-toereikend inkomen.
▸
van alle 0-17 jarigen verkeerden toen 12% onder dat niet-toereikende inkomen.
▸
de armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse
huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen.
De afgelopen maanden heeft de PCI (parochiële caritas instelling) o.a. geld gegeven aan
het'schuldhulpmaatjesproject', vluchtelingenwerk en voedselbank. Hielp ook individuele personen in de
knel bij de aanschaf van een gastoestel en een koelkast; betaalde de ziektekostenverzekering voor een
moeder en haar peuter; sprong bij toen een moeder teveel ontvangen kinderopvangtoeslag moest terug
betalen.
Daarvoor is geld nodig. Dat kunt geven op de collecteschaal maar is ook welkom
op rekening NL18 RABO 0125 4132 62 t.n.v. P.C.I. De Goede Herder
Waarschuwing: Belangrijk
Kerkgangers die hun auto op het parkeerterrein tegenover de kerk willen parkeren, mogen dit aansluitend
doen binnen de met witte randen gemarkeerde parkeervakken.
Wie daarbuiten parkeert riskeert een parkeerboete van €.90,-- en de parkeerwachten zijn ook op
zondagmorgen zeer actief!
Vorige week zondag zijn diverse parochianen ‘verrast’ met een bon !!!
Dichter bij Johannes, voorbereiding op Pasen. (werkgroep Geloofsverdieping)
De evangelist Johannes mogen we elk jaar horen. Hij heeft dus geen eigen jaar, zoals de evangelisten
Matteüs, Marcus en Lucas. Met name in het Marcus jaar wordt veel ruimte aan Johannes gegeven.
Op eerste kerstdag mogen we altijd de beroemde proloog horen. Tijdens drie zondagen van de veertig
dagen tijd heeft zijn evangelie een plek gekregen. Van de vier evangelies, is het evangelie van Johannes
het jongste. Johannes heeft er dus lang over na kunnen denken, en daardoor is het ook meer theologisch
in vergelijking met de andere drie evangelies. Deze avond willen we aandacht besteden aan de structuur,
en aan enkele kenmerkende steekwoorden (tijd, nacht, licht, donker, teken, liefde).
Het kan een boeiende avond worden, mede door uw inbreng! Een avond met informatie en bezinning over
het evangelie van Johannes onder leiding van pastor Charles Duynstee.
U bent van welkom op dinsdagavond 17 februari van 20.00 – 22.00 uur in de H.H. Andreas, Petrus en
Paulus, Andreasplein 1 te Maassluis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OVERLIJDEN
Op dinsdag 3 februari 2015 is overleden MEVR. PETRONELLA (NEL) ADRIANA MARIA QUISTBOGERS.
De uitvaart vindt plaats op dinsdag 10 februari in de aula van de Beukenhof om 13.00 uur, waarna de
crematie zal plaatsvinden.
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden van de overledene veel sterkte en Gods Zegen bij het
verwerken van dit verlies.
ACTUELE MEDEDELINGEN
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
Lucaskerk:
zondag 15 februari om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman
m.m.v. The Balance
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 15 februari om 11.00 uur: ; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Voorstellingsviering Eerste Communicanten.
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido

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

