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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_______________________________________________________________________________________
Lucaskerk: zondag 22 maart, Zondag Plus; 11.00 uur; Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan
m.m.v. Willibrordkoor, Kerkcollecte Vastenactie.
Pax Christikerk: gesloten in verband met de Zondag plus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
Zondag 22 maart zal in drie kerken van onze parochie de tweede Zondag Plus worden gehouden.
Deze keer in Schiedam in de St. Jan de Doper - Visitatiekerk, in Vlaardingen in de H.Lucaskerk en in Maassluis
in de Andreas Petrus en Paulus kerk. Time-Out is het thema van deze Zondag-Plus, tijd nemen voor
ontmoeten, vieren en lunchen. Om 9.15 uur staan de deuren open en 9.30 uur starten de workshops, daarna is
er een eucharistieviering die in alle drie de kerken om 11.00 uur begint. Na de viering kan iedereen aanschuiven
voor de lunch. Meer informatie over de diverse workshops vindt u op de flyer die achterin, of in de hal van de
kerk ligt. Daar liggen ook intekenlijsten waar u zich kunt inschrijven en de workshop van uw keuze kunt
aangeven. Ook via de web- site van de parochie en via e-mail kunt u zich aanmelden. Voor kinderen en jongeren
is er een eigen workshop. Kortom voor iedereen is er die dag iets te beleven. Gun uzelf eens een time-out in
deze veertigdagentijd en doe mee aan de Zondag-Plus. U bent welkom vanaf 9.15 uur bij de workshops of
vanaf 11.00 uur bij de viering met aansluitend voor iedereen een lunch. Nog een goede tip: neem eens een
introducé mee, bekend of niet bekend met de kerk, de Zondag –Plus is er voor iedereen.
Taizéviering
Naast de zondag plus viering van 22 maart is er nog een moment van bezinning.
Om 19.00 uur is de laatste Taizé gebedsdienst van dit seizoen in de Bethelkerk aan de Burgemeester
Verkadesingel 26. Ook daar bent u weer van harte welkom.
Concert rond de Zeven kruiswoorden
Op woensdagavond 25 maart geeft de Oostercantorij een kort concert in de St. Jan-Visitatiekerk in
Nieuwland te Schiedam.
Er worden liederen gezongen die betrekking hebben op de Zeven laatste woorden van Christus; hij sprak deze
uit toen hij aan het kruis hing.
De muziek wordt omlijst door meditatieve teksten rond deze woorden.
Naast koorzang is er ook samenzang met het publiek.
De Oostercantorij staat onder leiding van organist-dirigent Andries Stam.
Het concert is in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk, op het Lieftinckplein.
Aanvang: 20.00 uur.
Kosten: een vrije bijdrage ten bate van de vastenactie.
Het concert is een onderdeel van de Vastenestafette van de Goede Herderparochie.
Meer informatie: Lidwien Meijer, telefoon 010- 4266032.
Vervoer voor en door parochianen in Vlaardingen?
Volgende week zondag is de Pax Christikerk gesloten omdat op 22 maart de 2e Zondag- plus viering wordt
gehouden in de Lucaskerk. Het kan zijn dat het voor u heel moeilijk is om op eigen gelegenheid naar die andere
kerk te komen. Het is dan jammer dat u daardoor niet in de gelegenheid bent om naar deze speciale viering in
de andere kerk te gaan. WIJ WILLEN GRAAG WETEN OF ER BEHOEFTE IS AAN ‘VERVOER DOOR EN VOOR PAROCHIANEN’.
Bent u één van de mensen, waarvoor die andere kerk net te ver weg is om op eigen gelegenheid naar toe te
gaan? Zou u wel met iemand willen meerijden? Laat het zo spoedig mogelijk aan ons weten via de secretariaten
(telefonisch of per e-mail, zie achterzijde van dit Vaartje) Daarnaast willen we graag weten wie incidenteel (dus
niet elke keer) medeparochianen op willen halen en na de viering ook weer naar huis willen brengen. U kunt dit
doorgeven aan een van de secretariaten. Per keer wordt gekeken wie met wie mee kan rijden. Wij hopen voor de
eerstkomende gezamenlijke viering op 22 maart deze meerijdenservice in te kunnen zetten.
DOOPSEL
Op zondag 22 maart om 14.00 uur wordt door pastor H. Egging in de Pax Christikerk het H. Doopsel
toegediend aan ROKSANA ZUREK en R- ÉJALIANA JOAQUIN JOANDY KOEIMAN.
Wij wensen de dopeling en de ouders veel geluk en zijn blij dat ze in onze gemeenschap wordt opgenomen.
OVERLIJDEN
Op 14 maart is overleden te Schiedam MEVR. CORNELIA MAGDALENA JOHANNA BERNARDINE
PAALMAN- MULDER. Zij werd 80 jaar. De herdenkingsdienst vindt plaats om 11.00 uur in de H. Lucaskerk.
De begrafenis is om 12.30 uur op de begraafplaats Emaus.
Wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte en Gods zegen bij het verlies van hun dierbare.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Pelgrimageproject had met zestig aanwezigen en boeiende inleidingen een prima start.
Het wordt heel concreet. Deze keer vertellen vooral christenen over hun pelgrimages en praten daarover met
de aanwezigen. Inleider Gied ten Berge die zelf pelgrimagereizen maakte naar o.a. Jeruzalen. Behlehem en
Compostela doet verslag.
Pelgrimage is het uit te dragen thema de komende jaren van de Wereldraad van Kerken en in Nederland doen
daar landelijk verschillende geloofsgemeenschappen aan mee.
De volgende avond is op 26 maart in De Windwijzer, inloop vanaf half acht. Aanvang 20.00 uur.
Einde tussen 21.30 – 21.45 uur.
Graag opgave vooraf, al kunt u vanzelfsprekend altijd (wel op tijd) binnen lopen. WELKOM.
Wie van de Willibrordparochie wil op voorhand iets uit persoonlijke ervaring vertellen ? Misschien een
paar plaatjes erbij laten zien, of iets wat je uit het pelgrimsoord hebt meegebracht? Graag hierover contact
opnemen met Han Raeijmaekers, movzwo@hetnet.nl of 0630565296.
Kerk met Stip wil u attenderen op de reeks programma's 'Buch in de Bajes' die vanaf donderdag 12 maart
gedurende 8 weken elke donderdagavond om 21.30 uur op RTL 4 wordt uitgezonden. Deze reeks is
opgenomen in PI De Schie. Via deze programma's kunt u (wat bijgekleurd door de commerciële omroep, maar
toch) een beeld krijgen van de mensen waar wij via 'Kerken met Stip' mee verbonden zijn. Frank Kazenbroot, de
r.k. pastor daar, gaat de programmareeks opnemen om delen daaruit later te kunnen gebruiken als
werkmateriaal.
Op de donderdagavonden in de vastentijd is er om 19.30 uur,( tijdsduur ongeveer een half uur) het wekelijks
avondgebed in Kerkcentrum Holy. De Pax Christi kerk helpt actief mee aan de voorbereiding.
Vakantie (vraag en aanbod)
De Parochiële Caritas Instelling roept eigenaren van vakantiehuisjes of caravans op om deze één of meerdere
weken ter beschikking te stellen aan mensen die leven onder het sociaal minimum en dus niet op vakantie
kunnen. De stichting “Rita’s Reisbureau” brengt mensen die “wat over hebben” en mensen die ”wat tekort komen”
op die manier bij elkaar. Een goede zaak ! Kent u mensen die deze hulp zouden kunnen/willen bieden, maak hen
dan attent op de website ritasreisbureau.nl Daar is veel info te vinden en antwoord op vragen mbt deze hulp
aan de zwakken onder ons. Wanneer u mensen kent, die voor die hulp in aanmerking zouden komen, dan kunt u
op dezelfde website lezen hoe u die kunt aanmelden.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zondag 29 maart, Palmzondag; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman
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 29 maart; Palmzondag; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido; wereldwinkel.
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 email: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

