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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHO LIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
Meerpaal:

zaterdag 31 oktober 18.00 uur: WEL Eucharistieviering; Pastor J. de Lange.

Lucaskerk:

zondag 1 nov. 9.30 uur; De kerk is gesloten vanwege Zondag- Plus in de Pax
Christikerk.
maandag 2 nov. 19.30 uur; Allerzielen; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek, samenzang

Pax Christikerk: zondag 1 nov. 11.00 uur; Zondag-Plus, Allerheiligen;
Eucharistieviering;; pastor C. Duynstee m.m.v. zanggroep Impuls, Annesty,
deurcollecte voor la Granja.
maandag 2 nov. 19.30 uur; Allerzielen; Eucharistieviering; pastor C. Duynstee m.m.v. koor
Liriko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
Spel: Hier zijn wij.
Het is niet gemakkelijk om met elkaar te spreken over thema’s rond geloof en leven.
Een spelvorm kan helpen om de goede woorden te vinden.
Hier zijn we. Zo heet een spel, dat je met vier tot acht personen speelt. Allerlei thema’s komen erin voorbij:
Samen sterk, Leven wordt gegeven, Het leven vieren, Het geheel zien, Eer het zwakke.
Over die thema’s gaan we samen aan de praat, aan de hand van vragen en mooie afbeeldingen.
Deze middag wordt begeleid door Lidwien Meijer.
(Als er twee groepen komen, begeleidt Mirjam Heikens ook een groep).
De bijeenkomst is in Centrum De Wilgenburg, (achter de St. Liduina-OLV Rozenkrans)
Op woensdag 4 november van 14.00 – 15.30 uur. Aanmelding is verplicht.
Maximaal zestien kunnen meedoen. Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
LIDUINA: een muzikaal eerbetoon in de Havenkerk
Na drie succesvolle uitvoeringen in eerdere jaren brengt INTORNO in het Liduinajaar 2015 LIDUINA in een
nieuwe muziektheatervoorstelling op de planken, op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november.
LIDUINA wordt gespeeld in de Havenkerk aan de Lange Haven in Schiedam.
Deze onlangs gerestaureerde kerk vormt een passend decor voor het bijzondere verhaal van het leven en lijden
van LIDUINA en haar verering door de eeuwen heen.
Laat u meeslepen en geniet van deze muzikale verrassing! Kaarten zijn te reserveren via de website:
www.intorno.nl/kaartverkoop.
Op zondag 8 november vieren we Willibrord- zondag in de Lucaskerk. (Vervoer is mogelijk)
Dan is de Pax Christikerk gesloten. Als de afstand naar de Lucaskerk voor u te groot is, vinden we het jammer
dat u daardoor niet in de gelegenheid zou zijn om naar deze bijzondere viering van onze deelgemeenschap te
gaan. Ook hiervoor bieden wij u de mogelijkheid aan om met iemand mee te rijden naar de Lucaskerk.
Geef u zo spoedig mogelijk op bij één van de secretariaten per telefoon of e-mail (zie voor gegevens onder aan
de achterzijde van het WA). Hiervoor hebben we ook chauffeurs nodig.
Wilt U op zondag 8 november mensen thuis ophalen en naar de Lucaskerk brengen, dan vinden wij het ook fijn
als u dat aan ons laat weten (ook weer via de telefoon of email van één van de secretariaten).
ACTUELE MEDEDELINGEN

5 jaar
U I T N O D I G I N G voor een feestelijke avond op 11 november 2015 met een lezing over DUURZAAMHEID
door Wigger Verschoor van Urgenda en discussie met de zaal o.l.v. burgemeester Blase.
Urgenda is bekend geworden omdat ze het proces tegen de Nederlandse Staat, inzake het onvoldoende
nakomen van afspraken over klimaatbeheersing, heeft gewonnen. Alle belangstellenden zijn welkom in het
Lyceum Vos, ingang Willem Lodewijklaan; van 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis.
U komt toch ook? Zie voor meer informatie op www.fairtradevlaardingen.nl
Organisatie is in handen van Werkgroep Fairtrade Vlaardingen en wordt ondersteund door de werkgroep
Drempels Over van de drie kerken in Vlaardingen Holy.
OPROEP VOOR GASTGEZINNEN PELGRIMSTOCHT VASTENACTIE
Op initiatief van de regionale MOVZWO- groep Nieuwe Waterweg vindt de landelijke Pelgrimstocht
Vastenactie in 2016 plaats in de regio Vlaardingen. Deze driedaagse pelgrimstocht biedt de deelnemers
ontmoeting, bezinning en gesprek en is tevens een sponsortocht voor het landelijke project van de

Vastenactie. In 2016 is dit een project in Oeganda, waar klimaatverandering leidt tot waterschaarste.
Voor de deelnemers, die uit het hele land komen, zoeken we gastgezinnen, die hen vier nachten onderdak
willen bieden en de volgende ochtend een ontbijt. Concreet gaat het om de periode van woensdagavond
16 tot zondagochtend 20 maart 2016. De pelgrims zullen arriveren na het avondprogramma (ong. 21.30
uur – op de aankomstdag woensdag wat eerder) en moeten de volgende ochtend rond 9.15 uur weer op
de startplek zijn. U kunt zich aanmelden via movzwo@hetnet.nl Tel.: 0630565296 .
Een lid van de werkgroep zal dan contact met u opnemen en nadere afspraken maken.
Op 7 november is ere een landelijke presentatiedag in Utrecht. We hebben dan graag een vrij complete
lijst. Geeft u zich snel op? Namens Piet van Baar – Taco van der Meer – Han Raeijmaekers.
CANTATEDIENST IMMANUELKERK MAASSLUIS: Zondag 15 november, aanvang 17:00 uur
Uitvoering van de Cantate ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’, BWV 139, van Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Uitvoerenden: Christelijk Kamerkoor Maassluis, het West-Nederlands Bach Orkest onder leiding van Arno Bons
en solisten Nelleke den Broeder (sopraan), Ànnemarie Verburg (alt), Ard Verkerke (tenor) en Andreas Goetze
(bas). Aan het orgel: Arjen Leistra. Algehele muzikale leiding: Leo den Broeder. Voorganger: ds. Chris Schreuder.
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot
Fonds Schiedam. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatedienst te
bekostigen en wordt van harte aanbevolen.
VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 7 nov. 18.00 uur: Geen viering
Lucaskerk:
zondag 8 nov. 9.30 uur; Willibrordzondag; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v.
koor Liriko; Annesty, deurcollecte Willibrordzondag
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 8 nov. 11.00 uur: Geen viering i.v.m. Willibrordzondag.
Ziekenbezoek
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 email:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot
11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 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.

