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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
Meerpaal:
18.00 uur; Eucharistieviering. Pater E. Clarenbeek
Lucaskerk:
09.30 uur; Woord- en Communieviering; diaken T. v.d. Meer; Samenzang;
Pax Christikerk:11.00 uur; Kerkenbandviering; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. koor
Liriko, deurcollecte voor la Granja. Kinderwoorddienst/ 10+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------DEZE WEEK
Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag, geopend van
12.00 uur tot 16.00 uur.
Inzameling voedsel/levensmiddelen door de vormelingen.
De groep jongeren, die pas gevormd zijn, gaan op 5 en 12 juli naar een project in Rotterdam om te helpen
met voedsel uitdelen aan armen en daklozen. Hiervoor willen we graag houdbare levensmiddelen
inzamelen om mee te nemen. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u t/m aanstaande zondag
houdbare levensmiddelen, denk aan rijst e.d. inleveren achter in de kerk. Alvast bedankt !
Maandagavond 8 juni aanstaande wordt de 2e Openbare Parochievergadering van onze parochie “De
Goede Herder” gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en duurt, naar verwachting, tot ± 22.00
uur. Na afloop is er, onder het genot van een drankje en hapje, gelegenheid voor een informeel samenzijn.
De vergadering wordt gehouden in parochiecentrum ‘De Wilgenburg’, gelegen achter de pastorie van de
deelgemeenschap Sint Liduina-OLV Rozenkrans, Land van Ris 6, 3112 DT Schiedam.
Graag nodigen we u allen uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De agenda van de vergadering, het
verslag van de eerste Openbare Parochievergadering en indien aanwezig andere relevante stukken liggen
voorafgaand aan de vergadering klaar. We kunnen ons voorstellen dat er bij de parochianen vragen leven.
Om deze al op voorhand te kunnen stellen, is er een e-mailadres
vraag- parochievergadering@goedeherderparochie.nl, waarnaar deze vragen gestuurd kunnen worden.
Dat kan tot en met vrijdag 5 juni aanstaande Wij hopen dat onze 2e Openbare Parochievergadering net als
de vorige ook een succes wordt.
Bezorger/ster gezocht
Wij zoeken een bezorger/ster voor onze parochiebladen. Het gaat om iemand voor de wijk Rillandhoeve,
Sluishoeve, Zeelandlaan en Zoutelandehoeve. Het gaat om het bezorgen van 7 boekjes 1 keer in de 4
weken. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Pax Christikerk. Alvast bedankt.
Hartelijk dank voor de Pinkstergroeten, Frans Kazenbroot
Tijdens de kerkdiensten van Pinksteren was de kerkruimte van de gevangenis De Schie in Rotterdam
kleurrijk versierd met prachtige kaarten uit de deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder.
Ook de groep vormelingen van de parochie had mooie kaarten gestuurd met een groet en een wens.
De boodschap was duidelijk: Wij vergeten jullie niet, wij denken en bidden voor jullie en wensen jullie een
nieuwe kans toe om terug te keren in de samenleving. Na de diensten konden gedetineerden een kaart
meenemen naar hun cel Binnen een paar seconden waren de kaarten uitgedeeld en bij de koffie was er
voor iedereen iets lekkers, ook een traktatie vanuit De Goede Herder.
Zo werd deze Pinksterviering een echt feest!
Moge de heilige Geest de gedetineerden de kracht en de moed geven om werkelijk een nieuwe start te
maken. Hartelijk dank voor deze geslaagde actie vanuit de parochie.
Frank Kazenbroot, gevangenisaalmoezenier in P.I. De Schie.
Jubileumfeest Liduinabasiliek: gewijzigde aanvangstijd
Op 21 juni vieren wij dat de Liduinakerk aan de Singel in Schiedam 25 jaar geleden is verheven tot
basiliek. Dit jubileum wordt gevierd door naar buiten te gaan in een processie.
Iedereen is welkom, want Liduina is van ons allemaal! ’s- Morgens is er eerst een eucharistieviering in de
basiliek om 10.30 uur (en niet om 9.30 uur, zoals eerder aangekondigd). Daarna is er koffie en thee in
De Wilgenburg. Vanaf 14.15 uur trekken wij in processie met de relieken van de heilige Liduina door de
straten van Schiedam. Halverwege is er een gebedsdienst in de Grote Kerk Om 16.15 uur sluiten wij de
processie af met vespers in de basiliek. Daarna is er vanaf 17.00 uur een informeel samenzijn op de
trappen voor de basiliek. Wees welkom, vier mee en vooral: loop mee in de processie, ook als je uit een
ander deelgemeenschap van de parochie komt.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Kerkenpad 6 juni 2015 ‘Meer dan soep alleen’
Een wandeling met verhalen langs 4 kerken in Vlaardingen Oost/Centrum.
Wij lopen van kerk naar kerk en in iedere kerk is een ontvangst en een programma dat een half uur duurt.
Start is in de kerk van het Leger des Heils, Magnoliastraat 41. Dit leger is o.a. bekend om het uitdelen van
soep op straat met de zogenaamde Soepbus. De Soepbus is deze dag aanwezig en u hoort het verhaal

achter de Soepbus. Dan gaat de wandeling naar de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, met het
verhaal de ‘Soepsteen’ of hoe ieder zijn steentje kan bijdragen, met een muzikale bijdrage van de
Gitaarzolder. Dan verder naar de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26A/B, daar hoort u alles over Bijbels- culinair
koken, van notenkoekjes via dadelsoep tot meergranenbrood. Met het thema: De bijbel als kookboek?
Van daar lopen we naar de Windwijzer, Schiedamseweg 95, daar is een meditatief moment met teksten
en muziek. U bent daarna welkom bij de gezamenlijke maaltijd in de Windwijzer. I.v.m. de kosten vragen we
hier een bijdrage van €4,- voor. De inloop met koffie is tussen 14.30 en 15.00 uur bij het leger des Heils,
Magnoliastraat 41. De route start daar om 15.00 uur. Einde van de maaltijd is om ongeveer 19.00 uur.
U kunt zich tot 3 juni opgeven of informatie aanvragen bij of telefoon: 010-4347887.
Voor informatie: www.dewindwijzer.nl.
Verzorgde busreis naar Steyl met Pater Avin Kunnekkadan op zaterdag 20 juni.
U kunt zich niet meer aanmelden voor deze reis, daar die is volgeboekt.
Nagenieten van een wervelende wereldreis
Een overvolle zaal, heerlijke hapjes en een spetterend programma.
Afgelopen 30 mei organiseerde Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH) in de Harmoniezaal van de
Stadgehoorzaal een fantastisch Multicultureel Festival, een wereldreis door allerlei culturen.
In het kader van ontmoeting en elkaar leren kennen heeft VVEH gezamenlijk dit festival gerealiseerd.
VVEH organiseert al jaren multiculturele avonden, deze gingen over één cultuur. Dit jaar heeft VVEH het
grootser, meer divers en feestelijker aangepakt. Eten, dans, muziek, mode en poëzie zorgden voor een
wervelend en afwisselend programma. Djembégroep Bambata zweepte het publiek meteen op met
Afrikaanse klanken, gevolgd door een paar woorden en prachtige gedichten van burgemeester Bert Blase,
die daarmee zijn poëtische talenten liet zien. Verder kreeg het publiek wervelende Perzische dans te zien,
santour muziek (een millennia oud Bijbels snaarinstrument dat met kleine hamertjes wordt bespeeld), droeg
de Antilliaanse dichter Alison Martis een paar fraaie gedichten voor, vertelde Sahra Muse vol humor haar
verhaal, swingden de Shiva Diva's de pan uit met hun unieke combinatie van Australische, Afrikaanse en
Westerse instrumenten. Ook kon men grote en kleine dames bewonderen tijdens de internationale
modeshow op moderne West-Afrikaanse ritmes, speelde Ozgur Gultekin prachtige Turkse saz-muziek en
werd het programma afgesloten door hartverwarmende klanken van de Kaap-Verdiaanse groep Pureza.
Tot slot kon men op weg naar buiten nog genieten van muziek van Ed Boender. Voor hen die zich in wat
dieper over culturen wilde informeren presenteerden verschillende culturen zich op rijk gedecoreerde tafeltjes
waar men ook kon genieten van smakelijke hapjes. Tevens kon er [na]gepraat worden over stellingen en
thema's die vlakken raakten als integratie, vrede en verbinding. Kortom: het hele Multiculturele festival voerde
het publiek in de Stadsgehoorzaal mee op een ongeëvenaarde wereldreis. Het was een verbindende en
inspirerende avond die mogelijk is gemaakt door tientallen vrijwilligers, financiële steun van Fonds Schiedam
Vlaardingen en de professionals van de Stadsgehoorzaal.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk:
zondag 14 juni; Kerkenbandviering; 09.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
m.m.v. Willibrordkoor. Deurcollecte voor la Granja.
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: 11.00 uur; Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens; 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 0104702679 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.

