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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
_________________________________________________________________________________________
Lucaskerk:
zondag 12 april om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. m.m.v.
Willibrordkoor.
Pax Christikerk:
zondag 12 april: Woord- en Communieviering; werkgroep 3D; samenzang,
deurcollecte voor la Granja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------DEZE WEEK
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
Christikerk.
Lezingen over Liduina: Op vrijdag 17 april van 14.00-16.00 uur begint pater Leo de Jong o.p.
een lezingencyclus over de H. Liduina in de St. Jan de Doper- Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99,
Schiedam. De lezing wordt toegelicht met beeldmateriaal en er is gelegenheid om vragen te stellen.
Kees Koeleman is gespreksleider. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. De volgende twee lezingen zijn op zaterdag 25 april en op vrijdag 1 mei telkens van
14.00-16.00 uur en in de St. Jan de Dop+er/Visitatiekerk.
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.
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:010- 4355965.
Vlaardingers luisterden geboeid tijdens bijeenkomst over pelgrimages bij de Hindu's!
De Willibrordparochie was prima vertegenwoordigd. Het doel van deze bijeenkomsten is op deze
wijze bij te dragen aan onderlinge versteviging van de binding tussen de diverse Vlaardingse
gemeenschappen. Wij geloven dat banden verdiepen door elkaars achtergronden beter te leren
kennen. De Pandit gaf in een boeiende uitleg aan, dat Pelgrimage erg belangrijk is binnen de
hindoeïstische traditie. Men gaat meestal naar heilige rivieren, tempels, bergen of andere heilige
plaatsen. Bij de heilige plaatsen horen legenden over de verschijning van een van de goden. Hoewel
men spreekt over diverse goden geloven de Hindu's in 1 God en Almachtige. De interessante avond
werd afgesloten met heel wat vragen. Er ontstonden korte gesprekjes en daarna een ontspannen
koffie/thee- ontmoeting. We zien uit naar de volgende bijeenkomst. Pelgrimage in de
islamitische traditie op 20 april. De moskee is in verbouwing, daarom is de bijeenkomst in De
Windwijzer, Schiedamseweg 95. Graag opgave vooraf , al kunt u vanzelfsprekend altijd (wel
op tijd) binnen lopen, via movzwo@hetnet.nl of 06- 30565296. WEES WELKOM
Om te onthouden.
Zaterdag 25 april om 17.00 uur
vieren we in de Pax Christikerk in Vlaardingen
het Patroonsfeest van parochie De Goede Herder.
De viering begint om 17.00 uur.
Voorgangers zijn de pastores Ch. Duynstee en H.
Egging.
Het Andreas-, Petrus- en Pauluskoor uit Maassluis,
o.l.v. Peter Bernardt zal de koorzang en de muzikale
ondersteuning van de samenzang verzorgen.
Na de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie / thee, een broodje en een kopje
soep.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Uitnodiging Pauluskerk Rotterdam Dinsdagavond 14 april.
de
De werkgroep PA-IS Rotterdam Rijnmond organiseert de 2 Palestina Point in de Pauluskerk,
aanvang 19.30 uur. (= Meet@Greet, met thema)
Dit keer staat de situatie in Gaza centraal , via de film ‘Where should the birds fly” , en de vraag
“Helpt de hulp aan Gaza” via een Inleider van st. Kifaya en gesprek na afloop.
We zien u graag! U bent van harte welkom en alstublieft, zeg het voort.
http://www.pauluskerkrotterdam.nl/activiteiten/kalender/pais2/ .
De Palestijnse stad Vlaardingen is vertegenwoordigd in de werkgroep PA-IS (Palestina-Israel) .
Ook zij hopen een groep Vlaardingers te ontmoeten.
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 19 april om 9.30 uur; Eucharistieviering ; pater E. Clarenbeek. Samenzang
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 19 april: Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman m.m.v. zanggroep
Impuls. Kinderwoorddienst 10+
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 0104741790 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

