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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_______________________________________________________________________________________

Lucaskerk:

zondag 29 maart 9.30 uur, Palmzondag; Woord- en Communieviering; pastor
C. Koeleman m.m.v. Willibrordkoor.

Pax Christikerk: zondag 29 maart 11.00 uur; Palmzondag; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido; wereldwinkel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------

DEZE WEEK
Maandag 30 maart: Lucaskerk 19.30 uur, Boeteviering. Pax Christikerk is gesloten.
Donderdag 2 april: Witte donderdag Lucaskerk 19.30 uur, Eucharistieviering pater E. Clarenbeek
m.m.v. zanggroep Impuls.
Goede Vrijdag 3 april: Lucaskerk 15.00 uur, Kruiswegviering voorganger L. Meijer samenzang.
Pax Christi kerk 15.00 uur, Kruiswegviering voorganger werkgroep 3D m.m.v. Pax Christi Cantorij
Goede Vrijdag 19.30 uur, viering voorganger pater E. Clarenbeek m.m.v. The. Balance,
Lucaskerk gesloten. Tijdens de middag- en avondviering is er bloemenhulde.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Kerk met Stip wil u attenderen op de reeks programma's 'Büch 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.
NIEUWSBRIEF PATER HENK ERDHUIZEN
Van harte aanbevolen deze brieven liggen op de leesplank in de hal van de Lucas- en Pax Christi kerk.
Pelgrimageproject thema-avond 2 is ook een geslaagde avond geworden
De Windwijzer, Vele Vlaardingers Eén Huis en de Vlaardingse Vredesweek zijn op de eerste plaats
Gied ten Berge dankbaar. Met zijn inspirerende inleiding 'Pelgrimeren langs twee wegen' is het een beste
avond geworden. . De organiserende groep én inleider Gied ten Berge vonden de aanwezigen een
inspirerend publiek. Het was bijzonder om pelgrimeren te zien vanuit wereldreligies in combinatie met de
vredesbeweging. Het werkt religieus verbindend: “Ook nog eens in kritische zin. Het bleek voor oudere
moslims, jonge hindoes, zelfkritische katholieken en nieuwsgierige protestanten herkenning op te leveren.”
WEES WELKOM bij de volgende twee avonden:

Pandit
Anandbahadoer
Imam Bozdag

Pelgrimage in het
Hindoeïsme, de
heilige rivier Ganges
Pelgrimage en
Islam, de Hadj.

Woensdag 8 april,
aanvang 20.00 uur
Maandag 20 april,
aanvang 20.00 uur

Hindoetempel
Philips de
Goedestraat 151
De Windwijzer,
Schiedamseweg 95

Graag opgave vooraf, al kunt u vanzelfsprekend altijd (wel op tijd) binnen lopen, via
movzwo@hetnet.nl of 0630565296. Wees Welkom !

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: 4 april Paaszaterdag 19.00 uur, Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens.
Gezinsviering voor de gehele parochie m.m.v. kinderkoor Okido. Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
Pax Christi kerk: 4 april Paaswake 21.30 uur, Eucharistieviering pater E. Clarenbeek m.m.v. The Balance
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
Lucaskerk; zondag 5 april, Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan m.m.v. Willibrordkoor, Wereldwinkel
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 5 april, Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens m.m.v. Liriko, Amnesty.
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
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 email: 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

