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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
Lucaskerk:

zondag 12 juli om 9.30 uur; Woord- en Communieviering, parochiaan,
samenzang
Pax Christikerk: zondag 12 juli om 11.00 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekadan.
Samenzang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
Op de bekende infoplekken in beide kerken ligt weer een nieuwe brief van pater Henk
Erdhuizen.
Hij heeft voor zijn werk veel financiële hulp nodig.
Hopelijk kunt u een steentje bijdragen, zodat hij dit moeilijke werk met uw steun vorm kan
geven en op deze manier veel jongeren kan helpen.
Eind augustus zal de pater voor een aantal weken naar Nederland komen.
Wilt u zijn werk steunen, stort dan uw gift op rekeningnummer
NL33ABNA04114500075 t.n.v. St. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te Terborg.
Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag,
geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Secretariaat
De komende 6 weken verschijnt er geen WA.
Dit i.v.m. de sluiting van het secretariaat gedurende de schoolvakantie.
De eerste WA komt weer uit op vrijdag 23 augustus.
Het secretariaat is dan open op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Pax
Christikerk. Eveneens op donderdag op dezelfde tijd in de H. Lucaskerk.
Voor dringende zaken kunt u altijd terecht bij de telefoondienst van de deelgemeenschap
Willibrord, telefoon 06- 29037132

ACTUELE MEDEDELINGEN
Eerst vakantie en dan …..
zondag 6 september begint in de Pax Christikerk het nieuwe seizoen met
een feestelijke startviering.
De verschillende koren zullen daar hun muzikale bijdrage aan leveren.
Het wordt een viering waarin we laten zien wat er komend jaar
allemaal staat te gebeuren.
Kortom een viering die u niet mag missen.
En om alle vakantieverhalen uit te kunnen wisselen is er na de viering
niet alleen koffie maar dit keer ook een lunchbuffet.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Lucaskerk: zondag 19 juli om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek;
Samenzang.
Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 19 juli om 11.00 uur; Woord- en Communieviering;
werkgroep 3D; 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 (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 0104350747. 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 email:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op
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.

