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

zondag 6 september om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; samenzang,
wereldwinkel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
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.
St. Jacobuskerk 125 jaar
Dit bijzondere jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten in de week van 5 tot en met 13
september.
Zaterdag 5 september: 15.00 uur; Concert St. Radbout/ lezing historie van deze kerk, foto-expositie.
Zondag 6 september;
11.00 uur; Feestelijke eucharistieviering.
Vrijdag 11 september: 20.00 uur; Presentatie van ‘Kethel tot Santiago de Compostella’
Zaterdag 12 september: 11.00- 16.00 UUR Open Monumentendag.
15.00 uur; Jacobusmusical
Zondag 13 september: 11.00 uur; Afsluitende Eucharistieviering
Aansluitend Concert St. Radbout- Tonnetje steken- kunst in KethelOpen Monumentendag.
Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag,
geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Collecte voor de PCI
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé
personen dicht bij huis, misschien wel bij u in de straat. Dat gezin met 5 kinderen, dat wij onlangs 2
bedden konden geven, die alleenstaande moeder, die haar zorg- premie niet kon betalen, dat gezin, dat
eindelijk een verblijfsstatus krijgt maar niet in staat is om identiteitsbewijzen aan te schaffen. Dit zijn
voorbeelden van individuele hulp die PCI afgelopen halfjaar heeft geboden. PCI geeft ook aan instanties,
zoals bijvoorbeeld de voedselbank en vluchtelingenwerk. De naar Vlaardingen gekomen Syrische
vluchtelingen wil PCI ook zoveel mogelijk helpen. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
Giften zijn ook welkom op NLI8RABO 0125 4132 62 t.n.v. P.C.I. De Goede Herder. Voor meer informatie:
zie de folder. Daarin ook adressen waar personen, die hulp nodig hebben, zich kunnen melden.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Op 13 september is er weer gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen, dit jaar is dat in de
Lucas kerk. De voorganger is Pater E. Clarenbeek en het Willibrord koor verzorgt de zang.
Iedereen die er behoefte aan heeft kan hier aan deelnemen, je hoeft niet perse ziek te zijn.
Hartelijk welkom. De werkgroep ziekenzalving, Jacqueline Kroezen en Addy Kersseboom.
Op 13 september, Ziekendag wordt in de Pax Christikerk na afloop van de dienst weer de loten
verkocht voor de Zonnebloem, zoals al in vele afgelopen jaren.
Opening van het seizoen Werkgroep Geloofsverdieping 2015-2016
De eerste activiteit van ons nieuwe seizoen staat in het teken van barmhartigheid. Een lezing door - en
gesprek onder leiding van dr. Willien van Wieringen, medewerker Pers & Communicatie van het bisdom
Rotterdam en docent Oude Testament en Hebreeuws aan de Fontys Hogeschool Theologie en
Levensbeschouwing in Utrecht. Wat kunnen we doen in perioden van maatschappelijke onrust?
Bij het kijken naar het journaal vliegt de rampspoed je om de oren. IS. Boko Haram. Ebola. Aanslag op
hotels met toeristen. Gifgas in Syrië. Jonge meiden die worden geprostitueerd. Allesvernietigende
orkanen. Economische crisis. Graaiers. Slachtoffers. Je zit erbij en je kijkt ernaar. Je voelt je machteloos.
Wat te doen? Barmhartigheid is een mooi woord, maar hoe breng je die barmhartigheid in de praktijk?
Syrië is ver weg. Je kunt daar toch niet even heengaan en mensen redden? En wie kent een slachtoffer
van mensenhandel? We staan stil bij wat er tot ons komt, en gaan in gesprek over wat dat nieuws voor ons
kan betekenen. Deze boeiende bijeenkomst wordt dit keer gehouden in Maassluis op zaterdagmiddag 26

september in de H.H. Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur (inloop 14.45 uur) en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Na afloop is er een informeel samenzijn. Er wordt een vrijwillige bijdrage van u gevraagd.
Hulp gevraagd.
In zorgcentrum “De Meerpaal” wordt gemiddeld 2x per maand in de kapel op zaterdagavond om 18.00 uur
een Eucharistieviering of Woord – en Communieviering gehouden. Naast de voorgangers is er een koster
en een organist of pianist. Enkele bewoners van het huis mogen en kunnen niet zelfstandig naar de kapel
komen en moeten worden opgehaald en na afloop van de viering weer worden teruggebracht naar de
afdeling. Juist in het weekend zijn er weinig verzorgenden. Daarom is hulp van vrijwilligers noodzakelijk.
Wat zou het geweldig zijn als 2-3 personen 1x per maand komen helpen. Juist met een groepje kunnen we
de zaterdag avonden verdelen. Van 17.30 tot 19.15 uur. Daarna is je hele avond nog beschikbaar voor
allerlei activiteiten! Kunnen we met elkaar ervoor waken om onze oudere parochianen niet in de steek te
laten? Jong of iets minder jong, meld je aan , en bel gerust als je wat meer informatie wilt!
Anneke Schoenmakers, 0104749993, coördinator pastorale groep De Meerpaal.
Gastheren en gastvrouwen gezocht voor aanloophuis
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’ is weer op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om als één of
twee keer per maand dienst te doen als gastvrouw of gastheer.
Wij vragen van de vrijwilligers dat ze een luisterend oor hebben en voor een
gezellige en gastvrije sfeer in het aanloophuis kunnen zorgen. Minimum leeftijd voor
de vrijwilligers is 25 jaar. Aan het werken in het aanloophuis gaan ene intakegesprek
en een verplichte basistraining vooraf. Die training wordt gegeven op zaterdag 14
september (overdag) en op de woensdag-avonden 16, 23 en 30 september en 7
oktober.
Om een afspraak te maken voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Rob
van Herwaarden, tel. 010 – 434 68 55 of 06 – 424 06 350 of een mailtje sturen
naar:diaconaal consulent@planet.nl .
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 12 september; 18.00 uur; Woord- en Communieviering
Lucaskerk:
zondag 13 september om 9.30 uur; Ziekenzalving; Eucharistieviering;
pater E. Clarenbeek, Samenzang; Wereldwinkel
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 13 september om 11.00 uur; Woord- en Communieviering;
pastor M. Heikens; Samenzang. Deurcollecte: PCI parochie de Goede Herder.
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: 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
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.

