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WILLIBRORD ACTUEEL

Lucaskerk:

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
zondag 17 mei om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan C. Siebel, samenzang.
Kerkcollecte: Nederlandse Missionarissen.

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
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.
Eerste communieviering in de Pax Christikerk van de communicanten van de St. Jacobus, H.
Lucaskerk en de Pax Christikerk.
Zondag 17 mei is de eerste communieviering van ARTHUR NUYTTENS, JULIETTE NUYTTENS,
LOUISE SOMBRA, VEERLE BLANKENSTEIN, SHUNAISKA MARTINA, RAILYKSON MARTINA,
GIOVANNI ROMEIJN, TJIBBE BURGGRAAF, ROBIN STRACK VAN SCHIJNDEL, DAVY STRACK VAN
SCHIJNDEL, RAYCHARELLA BRUTE, KEELY VAN BLARCUM, KEEGAN BOKS, THOMAS WIJNING
en ANDREW IMADE
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.
Toedienen Vormsel
Al enige tijd bereiden 19 jongeren uit onze parochie De Goede Herder zich voor op het sacrament van het
vormsel. Zij bereiden zich voor met het werkboek “ in vuur en vlam” van het Bisdom in de Pax Christikerk in
Vlaardingen. De 9 jongeren uit de Willibrord deelgemeenschap zijn: LISELOT, CLARA, SEBASTIAAN,
KARLIJN, MAYDJELY, MAYDJIRA, DAVY, ROBIN en DESHANIRA. Zij worden op 31 mei gevormd in
een gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk. Deze viering zal om 10.00 uur beginnen.
De vormheer is Bisschop van den Hende, en koor The Balance zal de viering opluisteren met hun zang.
We wensen alle jongeren en hun ouders een hele mooie inspirerende viering toe !
Inzameling.
We gaan met de jongeren op 5 en 12 juli nog naar een project in Rotterdam om te helpen met voedsel
uitdelen aan armen en daklozen.
Hiervoor willen we graag houdbare levensmiddelen gaan inzamelen om mee te nemen.
Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u vanaf 14 juni houdbare levensmiddelen, denk aan rijst
e.d. inleveren achter in de kerk. Alvast bedankt !
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.
We kregen na herhaalde oproepen tot nu toe (slechts) één zeer positieve reactie om
mee te werken. Het mogen er met deze oproep wel tien worden!! Liefst voor
Pinksteren al.
Landelijke Vasten Pelgrimstocht 2016:
Na Zuid Limburg, Noord Holland en Twente wordt er volgend jaar drie dagen gewandeld in Schiedam –
Vlaardingen en Maassluis. Op de bijeenkomst van woensdag met de landelijke Vastenactie en De
Windwijzer werd vastgesteld, dat de pelgrimagetocht is in de periode van 17 – 20 maart 2016 en een
oecumenisch karakter draagt, voor jong en oud. Dit alles moet begin oktober geregeld zijn en wordt op 8
november 2015 op de landelijke startdag officieel gepresenteerd.
Thema van landelijke campagne wordt klimaatverandering en het project ligt in Oeganda.
De groep pelgrims loopt iedere dag vanuit en naar Vlaardingen.
Waarvoor zoeken wij vanaf juni hulp:
Routes uitstippelen - Rustpunten met bezinning zoeken – vieringen samenstellen - verblijfsruimte bij De
Vreemde Vogel (en op andere plekken) regelen, inclusief financiële kant – maaltijden - sponsoring –
werving voor deelname (ook deelname van groepen en individueel aan deeletappes, - publiciteit
MOVZWO gaat aan de slag, mét úw hulp. WIJ VRAGEN UW HULP voor … een enthousiaste
organisatiegroep van pakweg 5 mensen.
BENT U GEINTERESSEERD / GEEFT U ZICH OP!
Schrijf naar movzwo@hetnet.nl of bel via 0630565296 Namens MOVZWO, Han Raeijmaekers.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Meerpaal:

zaterdag 23 mei; 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.

Lucaskerk:

zondag 24 mei; Pinksteren om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v
Willibrordkoor. Deurcollecte Pinksteractie Missie en Diaconie.
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 24 mei om 11.00 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman
m.m.v. Pax Christi Cantorij. Deurcollecte Pinksteractie Missie en Diaconie.
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.

