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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_____________________________________________________________________________________________
Pax Christikerk: 3 april; Goede Vrijdag 15.00 uur; Kruiswegviering; voorganger werkgroep 3 D. m.m.v. Pax
Christi Cantorij. Tevens om 19.30 uur; voorganger pater E. Clarenbeek m.m.v. The Balance. Lucaskerk gesloten.
Tijdens de middag- en avondviering is er bloemenhulde.
H. Lucaskerk: 3 april; Goede Vrijdag 15.00 uur; Kruiswegviering, Voorganger L. Meijer, samenzang.
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.
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
Pax Christikerk: zondag 5 april, Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens m.m.v. Liriko, Amnesty.
Deurcollecte voor pater H. Erdhuizen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------DEZE WEEK
Pater Henk Erdhuizen
Na de paasvieringen is er in de Vlaardingse kerken een deurcollecte voor het werk van pater Henk
Erdhuizen. Van zijn provinciaal heeft hij de opdracht gekregen om huizen in te richten voor de opvang van exgevangen kinderen, drugsverslaafden en straatkinderen. Kinderen opvangen is de doelstelling van Don Bosco,
de stichter van de Salesianen. Pater Henk Erdhuizen heeft het zeer druk met zijn nieuwe opdracht. Maar er is ook
veel geld nodig voor dit project. Steunt u hem a.u.b. hierin! In het begeleidend schrijven bij de laatste
rondzendbrief uit Bolivia is per abuis een verkeerd bankrekeningnummer vermeld.
Het juiste nummer luidt: NL33 ABNA 0414 5000 75.
Leesinfo op de bekende infoplekken
1. Van harte aanbevolen de nieuwe brief van pater Henk Erdhuizen, waarin hij verslag doet van zijn
werkzaamheden. Kopieën van deze brief liggen voor u klaar in de H.H. Lucaskerk- en de Pax Christi kerk.
2. Programma van het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid in de kathedraal H.H. Laurentius en
Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Aanvang 14.45 uur.
Familie krijgt alsnog verblijfsvergunning.
Na jarenlang wachten, nadat in eerste instantie het kinderpardon werd afgewezen, krijgt onze Vlaardingse
familie Karen, Armine en kinderen alsnog een verblijfsvergunning. Van de 43 gezinnen die na de uitspraak
van de Raad van State opnieuw werd beoordeeld, krijgen 10 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning. Wij zijn
ontzettend blij dat ‘ons’ gezin erbij hoort, eindelijk. Maar het feit dat 32 gezinnen het pardon niet krijgen, is ook
onverteerbaar. Stichting Uitvlucht heeft dit gezin ruim 8 jaar opgevangen, niet voor niets dus.
Een kroon op ons werk. De donateurs zullen binnenkort hierover verder worden geïnformeerd. maar mijn man en
ik willen ook langs deze weg iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft heel erg bedanken.
Dankzij deze steun, financieel of anders, konden we met elkaar de kracht vinden om niet op te geven.
Daarbij hebben we ook veel steun gehad van Defence for Children. Zij hebben keihard gewerkt om de aandacht
voor dit kinderpardon op de agenda te houden. Zij zullen dit volhouden voor de overige 32 families en naar het
Europese Hof stappen. Wat een mooi Pasen gaan we vieren, wat een rustige, ontspannen zomer. Allemaal
bedankt!!
Pelgrimage vanuit de Hindoe- religie
Woensdag 8 april om 20.00 uur( inloop vanaf half acht) vindt er in de- tempel aan de Philips de
Goedestraat in de Westwijk de derde avond over Pelgrimages plaats. Het is een avond in een reeks van vier,
georganiseerd door De Windwijzer in samenwerking met kerk, moskee en tempel. De Hindoe mensen die de
twee eerste avonden in de Lucaskerk en De Windwijzer bezocht hebben zijn enthousiast over de inleidingen, de
beelden en de gesprekken.
Zij hopen dart u ook kunt leren en vooral ook genieten van hun bijdrage in de mandir (onze tempel) .
WEES WELKOM!. Bezoekers aan de tempel, dus ook bij deze avond, wordt gevraagd zoveel als mogelijk
rekening houden met de Hindoe - regels , bijvoorbeeld niet fotograferen, de schoenen uit, op de dag van
bezoek vegetarisch eten.
Wanneer u deze avond over Hindoepelgrimages wilt bezoeken en u zich vooraf aanmeldt, dan wordt u met de
bevestiging hierover verder geïnformeerd.
Opgave voor de avond is gewenst via info@dewindwijzer.nl of movzwo@hetnet.nl
Aanmeldingen worden beantwoord en daarbij krijgt u informatie over de regels in de tempel. Nadere informatie
kunt u opvragen via 06-30565296.

Laatste avond in de cyclus:
Maandag 20 april,
De Windwijzer, Schiedamseweg
Pelgrimage en Islam,
Imam Bozdag
de Hadj.
aanvang 20.00 uur 95
Graag opgave vooraf, al kunt u vanzelfsprekend altijd (wel op tijd) binnen lopen, via
movzwo@hetnet.nl of 06- 30565296.
Sam’s kledingactie:
De kledingactie is op zaterdag 18 april van 09. 00 tot 12. 00 uur bij de Pax Christikerk.
De opbrengst van de kleding actie is bestemd voor “Mensen in Nood “ van Cordaid.
Het hoeft geen betoog dat kleding voor de miljoenen vluchtelingen in het Midden Oosten zeer noodzakelijk is.
Voor de Lucas kan men de kleding inleveren bij de Bethelkerk, op de zelfde datum en tijd.
Zondag 19 april is er om 11.30 uur een extra viering in de H. Lucaskerk.
Dit is in samenwerking met de Zonnebloem van de afdeling Centrum- West. Deze viering zal voorgegaan worden
door Taco van der Meer. Het is vooral voor de doelgroep van de Zonnebloem. Na afloop bieden wij tijdens een
gezellig samen zijn een broodje en een kopje thee of koffie aan. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage. Indien u
hier gebruik van wilt maken, kunt u zich opgeven bij Mevr. P v. Leeuwen tel: 4355965.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Cantatediensten
De cantatediensten in Vlaardingen worden hervat, ditmaal op de zondagen om 17.00 uur in de Bethelkerk.
Op 12 april wordt uitgevoerd de cantate “Halt im Gedächtnis Jesum Christ” van Johann Sebastian Bach.
Kerk mat Stip
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.
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 12 april om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. 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 12 april: Woord- en Communieviering; werkgroep 3D; samenzang,
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 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

