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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
________________________________________________________________________________________
Lucaskerk:
zondag 10 mei om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan m.m.v.
Willibrordkoor. Deurcollecte pater Henk Erdhuizen.
Pax Christikerk: zondag 10 mei om 11.00 uur; Woord- en Communieviering; werkgroep 3D
m.m.v. Liriko. Deurcollecte voor la Granja, Annesty.
Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag. 11.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Samenzang.
H. Lucaskerk is gesloten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------DEZE WEEK
Aardbeving in Nepal
In het weekend van 9 en 10 mei wordt aandacht gevraagd voor de slachtoffers van de aardbeving in
Nepal.
Aandacht wordt op tweeërlei gebied gevraagd:
Ten eerste ons gebed: Namelijk tijdens de voorbeden
Ten tweede wordt hulp gevraagd op financieel gebied.
Men kan dit uiteraard doen door bij te dragen via giro 555.
Om u direct in de gelegenheid te stellen via de kerk een bijdrage te geven is in de hal van de kerk
een aparte bus geplaatst, waar u uw bijdrage in kunt deponeren.
Deurcollecte Pater Henk Erdhuizen
Op zondag 10 mei is de deurcollecte in de H. Lucaskerk bestemd voor het werk van pater Henk
Erdhuizen in Bolivia. Pater Henk Erdhuizen zet zich met hart en ziel in voor de kansarme medemens,
vooral voor de straatkinderen. Natuurlijk hopen wij dat u met uw gift het werk van de pater een warm hart
toedraagt en hem financieel wilt steunen.
Voor het werk van de pater is ook een stichting in het leven geroepen te weten St. Ontwikkelingswerk
Pater H. Erdhuizen te Terborg, de stichting is ANBI gecertificeerd.
Het IBAN rekeningnummer daarvoor is: NL33ABNA 041.45.00.07
Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag, geopend van
12.00 uur tot 16.00 uur.
Leesinfo:
Op de bekende info- plekken in de beide kerken ligt het Nieuwe Bisdomblad.
DAUWTRAPPEN op HEMELVAARTSDAG 14 mei.
Tot onze spijt moeten wij U helaas mededelen dat de voorgenomen activiteit geen doorgang zal vinden
wegens gebrek aan belangstelling. Er hebben zich tot heden slechts twee personen gemeld om mee te
gaan in de Broekpolder. Dit is echt te weinig. Jammer!
Wij hopen van ganser harte dat er volgend jaar meer belangstelling zal zijn voor deze wandeling.
Zondag 17 mei is de eerste communieviering
Tijdens deze viering ligt er geen intentie boek voor bij de voorbede. Er liggen in plaats van het boek
kleine memo blaadjes waar u uw intentie op kan schrijven en deze worden allemaal in een schaal
gedaan. Tijdens de voorbede word deze schaal getoond en bidden we dan voor alle intenties die er
inzitten. Tevens is tijdens deze viering een inzamelingsactie voor de voedselbank.
Wij willen vragen aan iedereen die naar de viering komt iets mee te nemen voor de voedselbank,
zodat de kinderen een mooie volle mand hebben om te schenken namens onze kerken.
Kerk met Stip
Frank Kaazenbroot, de pastor in de Schiegevangenis, bracht ons vorig jaar de dank over van de 50
mannen die elke zaterdag naar de kerkdienst aldaar komen.
Als Kerk met Stip had onze deelgemeenschap hen een pinkstergroet gestuurd, wat zij zeer op prijs gesteld
hadden. Ons teken van meeleven met hen, die een straf uitzitten voor een begane misstap, geeft hen
hoop, dat er mensen zullen zijn, die hen na ontslag weer een kans willen geven om een nieuwe weg in te
slaan. Om hen dat ook dit jaar weer te laten weten, vraagt de werkgroep u om opnieuw een
pinkstergroet te ondertekenen. “Always remember that your present situation is not your final
destination. The best is yet to come”
Frank zal onze groet/wens in de kerkdienst op 23 mei aan zijn mensen overbrengen.
In de hal van de kerk wacht de kaart op uw handtekening.

LIDUINA DE MUSICAL
Verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen eenmalig een unieke Liduina- musical in de
Liduina Basiliek. Liduina’s levensverhaal vormt het uitgangspunt voor een levendige en bij vlagen vrolijke
voorstelling.
Waar?
Liduinabasiliek, Singel 104, Schiedam
Wanneer?
Zaterdag 30 mei 2015
Hoe laat?
Van 15.00-16.00 uur
Voor wie?
Vanaf 12 jaar en ouder
Kosten
€ 5,00
Kaartverkoop
Op 30 mei vanaf 14.00 uur aan de kerk
Wie Kees Posthumus en Juul Beerda eerder heeft meegemaakt weet: Dat wordt genieten.
Welkom!
ACTUELE MEDEDELINGEN
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 17 mei om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan C. Siebel, samenzang.
Kerkcollecte: Nederlandse Missionarissen.
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 17 mei om 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor H. Egging m.m.v. kinderkoor
e
Okido. 1 H. Communie voor communicanten uit St. Jacobus, H. Lucas en Pax Christikerk.
Kerkcollecte: Nederlandse Missionarissen.
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.

