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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
________________________________________________________________________________________
Lucaskerk::
zondag 19 april om 9.30 uur; Eucharistieviering ; pater E. Clarenbeek. Samenzang
Pax Christikerk: zondag 19 april: Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman m.m.v. zanggroep
Impuls. Kinderwoorddienst 10+
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------DEZE WEEK
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 Doper/ Visitatiekerk.
Muzikale Rozentocht ter ere van Liduina: zaterdag 18 april 2015
Liduina Basiliek (Singel 106), Oud- Katholieke Kerk (Dam 28), Frankeland (Sint Liduinastraat 10),
Havenkerk (Lange Haven 72) Op deze dag worden gelijktijdig in 4 kerklocaties miniconcerten gegeven
van ca. 30 minuten. Tijdstippen: 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur.
Met om 15.00 uur een gezamenlijk slotconcert in de Grote of St. Janskerk. (Lange Kerkstraat).
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 dezelfde 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.
Kerkelijk Liduinafeest in de Liduina Basiliek, zondag 19 april 2015
Programma:
09.30 uur
Hoogmis met Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam als hoofdcelebrant
en H.M.W. Egging, rector van de basiliek
ca. 11.00 uur aansluitend koffie in parochiegebouw De Wilgenburg achter de kerk.
14.00 uur
Stille Omgang door Schiedam langs de plaatsen uit het leven van Liduina.
15.30 uur
Gezongen Vespers door de leden van de Liduina Broederschap
16.30 uur
Rozenkransgebed
17.00 uur
Plechtig sluitingslof met rector H.M.W. Egging.
Rondgang van de relikwieën van Liduina. Te Deum.
De kerk zal de gehele ochtend en middag open zijn voor gebed en/of bezichtiging. Tevens kan in de kerk
de Liduina Tentoonstelling worden bekeken. Het is mogelijk Liduinadevotionalia en boeken over Liduina
aan te schaffen
OVERLEDEN
Op 83- jarige leeftijd is overleden MEVR. HELENA ( LENY) BOUWENS. Zij was 82 jaar.
Mevr. Leny Bouwens is bij vele parochianen bekend, daar zij meedraaide in de werkgroep Elkander Dragen
in Geloof. De laatste jaren werd zij na getroffen te zijn geweest door een beroerte verzorgd in het Zonnehuis.
Voorafgaand aan de uitvaart is er gelegenheid vanaf 10.30 uur tot afscheid nemen.
De uitvaart zal zijn op woensdag 22 april om 11.00 uur in de Pax Christikerk, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden om 12.30 uur op de begraafplaats Holy.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Vervoer naar parochiële viering in Pax op zaterdag 25 april a.s.
Vervoer aangeboden naar de Pax vanuit de Lucaskerk. Mensen kunnen zich opgeven bij het
secretariaat net zoals met de Zondag- plus viering.
Indien U hier gebruik van wil maken, kunt u zich hiervoor opgeven, graag met naam, telefoon en adres.

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 gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie /, thee, broodje/ kopje soep
een broodje en een kopje soep.

Maandagavond 20 april a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf half acht) vindt er in de Eyup Sultan Moskee aan
de Oosthavenkade de vierde bijeenkomst over Pelgrimages plaats.
In de mooie grote bovenzaal van de moskee verzorgt. Mahmut Bozdag als gastspreker de inleiding.
Hij is al 25 jaar imam voor de Vlaardingse moskee Ummet Camii in Vlaardingen en begeleidt jaarlijks sinds
e
1996 een Pelgrimagereis naar Mekka. Ieder jaar gaan in de 12 maand van de Islamitische kalender
ongeveer 40 tot 50 Vlaardingers met hem mee voor de Hadj. Het is de bedevaart die hoort bij de vijf zuilen
van de Islam. Imam Bozdag zal vanuit zijn ervaringen ongeveer drie kwartier met beelden vertellen over zijn
Pelgrimages en daarna met bezoekers hierover in gesprek gaan. “De Hadj kun je alleen beleven als je op
bedevaart bent geweest”. Nu de Islamitische gemeenschap aan de beurt is om vele Vlaardingers te
ontvangen, hopen de organisatoren dat bezoekers van hen kunnen leren, dat het respect voor leefregels
vergroot wordt en vooral op deze avond genoten wordt van de bijdrage over de betekenis van de rijke en
mystieke pelgrimage naar Mekka. De inleiding van de imam staat hiervoor garant, ook de inbreng van
aanwezige Islamitische Vlaardingers die de reis naar Mekka al gemaakt hebben. Nogmaals en vooral: WEES
WELKOM! Opgeven voor de vierde bijeenkomst a.u.b. via info@dewindwijzer.nl
DAUWTRAPPEN op HEMELVAARTSDAG 14 mei.
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we voort. U hoeft niet voor dag en dauw op te staan,
want het dauwtrappen start om 7 uur ’s ochtends, als de dauw al bijna weg is. We verzamelen bij de
Polderpoort, het sportcentrum in de Broekpolder. Vandaar wandelen we ongeveer anderhalf uur door de
mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
De wandeling eindigt bij watersport vereniging De Bommeer, waar we afsluiten met een kopje koffie of thee
en voor wie wil een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart. Aan het dauwtrappen zijn geen kosten verbonden,
maar de consumpties zijn voor eigen rekening. Voor de organisatie is het prettig als u zich vooraf aanmeldt;
dit kan via de intekenlijst in de hal/ op het kerkplein, of via een mail aan het secretariaat:
secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zaterdag 25 april Patroonfeest De Goede Herder. De Lucas kerk is gesloten.
zondag 26 april om 9.30 uur Woord en Communieviering; parochiaan C. Siebel
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: zaterdag 25 april Patroonfeest De Goede Herder om 17.00 uur
zondag 26 april om 11.00 uur; Eucharistieviering; Voorganger Pater E. Clarenbeek;
met samenzang.
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 (0104344106) 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: tel. 06-29037132
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.

