Jaargang 8, nr. 23

22 februari 2015

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_____________________________________________________________________________________
DEZE WEEK
Lucaskerk: zondag 22 februari om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan, m.m.v.
Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 22 februari om 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee, samenzang
Waarschuwing: Belangrijk! Pax Christikerk
Kerkgangers die hun auto op het parkeerterrein tegenover de kerk willen parkeren, mogen dit uitsluitend
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 !!!
Mededeling Lucaskerk: Door werkzaamheden voor het verwijderen van de oude boom en plaatsen van
een nieuwe boom kan er op maandag 23 februari niet geparkeerd worden op de 4 niet overdekte
parkeerplaatsen die liggen langs het hekwerk als terrein afscheiding met het schoolgebouw.
De werkzaam heden duren vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur.
Leesinfo: Voor U ligt op de bekende infoplekken in de beide kerken weer het nieuwe bisdomblad
“Tussenbeide”
Vasten (Voedselbank)
Iedere week iets (liefst fairtrade) meebrengen voor de Voedselbank. De manden om het in te zamelen
staan klaar. De veertig dagen voor Pasen / de vastentijd lenen zich uitstekend om een bijzondere daad van
liefde te stellen. Het bisdom is een bisdombrede voedselinzamelingsactie gestart en wij als
Willibrordparochie doen er aan mee. Ten behoeve van de voedselbank in Vlaardingen.
Dit onder het motto: ‘waar wij vasten, worden anderen gevoed’.
Tijdens de Chrismamis op woensdag in de Goede Week zijn wij als deelnemende parochie uitgenodigd
om bij de offerande symbolisch een voedselpakket aan te dragen. Dan ook zal de opbrengst bisdombreed
bekend worden gemaakt.
Paaskaarsen: Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. Dit kunt u doen op de intekenlijst op het
kerkplein. Bij bestelling graag het bedrag gelijk afrekenen bij de koster.
Laatste besteldag is 1 maart 2015.
Ook in de Pax Christikerk is dit mogelijk. Hier ligt een bestelformulier waarop U uw keus kunt invullen.
Lucas Cooking: DIALOOG met een eenvoudig vegetarisch éénpansgerecht als VASTENmaaltijd
Voor mensen van verschillende levensbeschouwingen,
Datum: dinsdag 24 februari van 18.00 uur– tot 20.00 uur, verzorgd door Lucas’ Cooking en
Ambassadestad van Vrede in de Lucaskerk.
Gerichte uitnodigingen gingen naar de Vlaardingse moslimgemeenschap. U bent van harte WELKOM bij
het DIALOOGGESPREK. We gaan ervan uit dat aan het héle gesprek wordt deelgenomen, dus van
18.00 uur – 20.00 uur. Inloop vanaf kwart voor zes.
Geef je zo gauw mogelijk op ! via movzwo@hetnet.nl .
Geloofsverdieping: Zorg voor de naaste, een inspirerende avond door Pastor Henri Egging met
een maaltijd verzorgd door Lucas Cooking. Dinsdag 3 maart 2015.
Veel mensen zetten zich in om zorg te dragen voor hun naasten. De God van aartsvader Abraham roept.
zijn volgelingen – joden, christenen en islamieten – op om te zien naar de mens in nood, zowel in eigen
kring als daarbuiten. De verschillende geloofstradities geven daar woorden aan. Die woorden werken door
in de organisatie van de zorg, in het handelen van de gelovigen, en in de zorgzame opstelling van mensen
in de samenleving. Op deze avond staan wij stil bij onze zorg voor de naaste, en bij de woorden die Of via
de intekenlijsten achter in de kerk
jodendom, christendom en islam hieraan geven: chesed, caritas, diaconie en zakaat. Wij zien ook hoe
deze woorden elkaar aanvullen en daardoor een nieuw licht werpen op de sociale zorg in onze eigen
traditie. U bent van harte welkom in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, Vlaardingen op dinsdagavond
3 maart, vanaf 18.00 tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 17.45 ). Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. U moet zich hiervoor opgeven, via geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, laatste
aanmelddatum zondag 1 maart, voor 18.00 uur.

OVERLIJDEN
Op 12 februari is op 89 jarige leeftijd overleden de heer JOHANNES (JOOP) LUDOVICUS HELMER.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op de Beukenhof te Schiedam.
Eveneens is overleden Mevr. VAN DER HOLST uit Drieënhuizen
De uitvaart van haar is op woensdag 25 februari om 14.30 uur. (op moment van publicatie waren er niet
meer gegevens beschikbaar.
Wij wensen beide families, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verlies van hun dierbare.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Zaterdag 28 februari: Regiodag Zuid-Holland MOTHERS PRAYERS, biddende moeders 1995-2015
Kennismaking met Mothers Prayers, ontmoeting en inspiratie voor biddende moeders
in de regio.
Thema: VRAAG OM LEIDING
Locatie: Parochiehuis Eendrachtskapel, Eendrachtsweg 46, 3012 LD ROTTERDAM
Bereikbaarheid: er is een eigen parkeerplaats (gratis) Tram 7 halte museumpark, metro halte
Eendrachtsplein of 15 minuten lopen vanaf C.S.
Programma
- 10.15u inloop met koffie/thee
- 10.45u inleiding, tijd voor uitwisseling en vragen
- 12.40u lunch (s.v.p. lunchpakket meebrengen en
er is een mogelijkheid om 12.45u de eucharistieviering mee te vieren)
- 14.00u Mothers Prayers gebed
- 15.00 Afsluiting
Info en/of aanmelding: Sylvia Maenhout 06-47133540 (tussen 19u-20u)
sylvia3koningen@gmail.com, mothersprayers_nl@hotmail.com, www.mothersprayers.org
Bent u verhinderd: Deze bijeenkomst vindt ook op zaterdag 21 maart plaats te Leiden
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 28 februari om 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Lucaskerk:

zondag 1 maart om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek, samenzang,
wereldwinkel op het kerkplein.
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 maart om 11.00 uur: ; Woord- en Communieviering;
Voorganger: pastor M. Heikens m.m.v. koor Liriko.
Wereldwinkel : 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

