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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
________________________________________________________________________________________
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.
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.
Meerpaal:
zaterdag 25 april om 18.00 uur: Eucharistieviering Pastor J. de Lange
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------DEZE WEEK

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

Vervoer naar de parochiële viering in de 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 bij het secretariaat. Graag met naam,
telefoon en adres.
Er is woensdag 29 april weer soos op het kerkplein in de Lucaskerk.
Vastenactie: Tot nu toe (4 juli) is gedurende het jaar 2014 overgemaakt naar de rekening van de
Vastenactie door Schiedam, Vlaardingen, Maassluis (23325) Inhoud spaarzakjes Lucaskerk 207,90
Giften van 11 particulieren 725,00
Kindernevendienst Pax Christi 58,01
Jacobus/Martinus deelgem. 264,55
Vlielandziekenhuis 272,55
Diacon.Wijkkas Centr. West 1.565,20
Wijkgemeente Holy 1.683,02
Wijkdiakonie Ambacht 1.090,00
PCI “de Goede Herder” 500,00
Op 31 juli is daar nog 226,52 euro bijgekomen (van Joh. de Doper- Visitatie te Schiedam)
zodat in 2014 op de regionale rekening totaal binnenkwam: 6.592,75 euro. Op 27-08-2014 is naar het
dichtbij- project (Onder Een Dak te Maassluis) 2.000,- overgemaakt en naar Landelijke Vastenactie 5.000,In 2015 gaat de opbrengst weer naar Kerk in Aktie (behoudens 15% daarvan voor het dichtbij- project)
Den Bosch: Betreft: opbrengst kledinginzameling voorjaar 2015
De voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U hebt hieraan weer een belangrijke bijdrage
geleverd. In totaal werd er 600 kg kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in
Nood. Dankzij kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare
dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er
wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen,
zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Dit is van levensbelang. Kijk voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl. Nogmaals hartelijk dank
voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.
Team Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag, geopend van
12.00 uur tot 16.00 uur.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Herziene, verfraaide en uitgebreide herdruk boek "Beelden van Liduina Heilige van Schiedam" te koop
Vrijdag 10 april is in de Oud- Katholieke Kerk aan de Dam in Schiedam aan pastoor Wijker het eerste
exemplaar overhandigd van dit fraaie boek over Liduina: Een uitgave van Het Fonds Historische
Publicaties Schiedam. Daartoe is het boek geheel herzien, uitgebreid, en werd er gekozen voor

kleurenafbeeldingen. Enkele tientallen foto's zijn toegevoegd. De 2e herziene en uitgebreide druk beslaat
152 pagina’s, 94 afbeeldingen, full color, harde kaft. Prijs: € 19,90. ISBN/EAN 978-90-70450-37-3.
Verkrijgbaar bij boekhandel Post Scriptum in Schiedam, bij de Historische Vereniging Schiedam, bij
de VVV Schiedam en te bestellen bij de boekhandels in het land. Tevens te koop in de Liduinabasiliek
op elke donderdag- vrijdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur.
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
Geloofsverdieping: Verzorgde busreis naar Steyl met Pater Avin Kunnekkadan op zaterdag 20 juni
2015.
Op zaterdag 20 juni organiseert de werkgroep Geloofsverdieping een verzorgde busreis naar het klooster
in Steyl onder leiding van pater Avin Kunnekkadan. Pater Avin leidt ons rond in zijn moederklooster en
tevens is er de mogelijkheid om het prachtige missiemuseum te bezoeken en te wandelen langs de Maas.
De middag wordt afgesloten met een viering die wordt opgedragen door pater Avin.
Om 18.00 uur is er op de terugweg een gezamenlijk diner. Vertrektijd om 08.15 uur vanaf de achterzijde
van Station Schiedam- Centrum, terugkomst aldaar circa 22.00 uur.
De kosten bedragen EUR 42,00 p.p. inclusief diner.
U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. (is aanwezig in de kerk).
Spoedige aanmelding is gewenst.
Landelijke Pelgrimstocht 2016: Na Zuid Limburg, Noord Holland en Twente wordt er volgend jaar drie dagen
gewandeld in Schiedam – Vlaardingen en Maassluis. De groep pelgrims loopt iedere dag vanuit en naar
Vlaardingen..De landelijke Vastenactie gaat ervan uit dat een regionale werkgroep Vastenaktie / 40dagentijd dit gaat organiseren. MOVZWO gaat aan de slag, mét úw hulp. WIJ VRAGEN UW HULP voor …
een enthousiaste organisatiegroep van pakweg 5 mensen. Medewerking van mensen die de streek als hun
broekzak kennen en routes mee uitzetten. Goede contacten leggen naar plaatselijke en regionale media.
BENT U GEINTERESSEERD / GEEFT U ZICH OP! Schrijf naar movzwo@hetnet.nl of bel via 0630565296
(ondergetekende). De eerste werkvergadering is op woensdagochtend 13 mei. U kunt zich ook bij de
tweedwerkvergadering in de eerste helft van juni aansluiten. Namens MOVZWO,
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zondag 3 mei om 9.30 uur; Eucharistieviering; Voorganger Pastor H. Egging m.m.v.
The Balance en wereldwinkel op het kerkplein.
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 3 mei om 11.00 uur; Eucharistieviering; Voorganger Pater E. Clarenbeek;
met samenzang, 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 (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..

