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WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHO LIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
Meerpaal:
zaterdag 14 nov. 18.00 uur: Viering
Lucaskerk:
zondag 15 nov. 9.30 uur; Eucharistieviering: pastor C. Duynstee m.m.v. The Balance
Pax Christikerk: zondag 15 nov. 11.00 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging; gezinsviering m.m.v.
kinderkoor Okido

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEZE WEEK
Gezinsviering
Aanstaande zondag, 15 november, is er weer gezinsviering in de Pax Christikerk.
Thema is: ’t Is een vreemdeling zeker?
Voorganger pastor H. Egging m.m.v. kinderkoor Okido.
Zoals gewoonlijk beginnen we om 11.00 uur.
Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd!
Voor de allerjongsten is er een crèche.
Taizé (rectificatie) Gezina van Bohemen
Vorige week zondag werd er een oproep gedaan in de kerk voor de taizéviering.
Deze was niet correct.
De viering is a.s. zondag 15 november (vandaag) om 19.00 uur in de Bethel kerk
De uitnodiging voor iedereen om deze viering bij te wonen, blijft natuurlijk wel staan.
Vluchtenlingenwerk Vlaardingen
Tijdens de informatiebijeenkomst over opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Vlaardingen op 4
november jl. bij vluchtelingenwerk is toegezegd dat wij u een overzicht sturen met meest gestelde vragen en
antwoorden.
Op bijgaande link treft u deze informatie aan. Het is goed om mensen met vragen hiernaar te verwijzen.
De lijst met gestelde vragen en antwoorden zal regelmatig geactualiseerd worden.
http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Vluchtelingen
Geloofsverdieping: Dichter bij Lucas
Een avond informatie en bezinning over het evangelie van Lucas onder leiding van pastor Charles Duynstee.
Het komend liturgisch jaar staat het Evangelie van Lucas centraal. De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst
van bekende bijbelverhalen. Het kerstverhaal over Jezus’ geboorte in de stal, de parabel van de barmhartige
Samaritaan en die van de verloren zoon komen allen bij hem voor. Het Lucas evangelie is echter méér dan een
verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats
inneemt. In de Lucas’ verhalen schuilt een grote kritische kracht. Tijdens deze avond willen we deze kracht
opnieuw ontdekken.
Deze avond wordt gehouden in de St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99 te Schiedam op
maandagavond 23 november van 20:00 – 22:00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Geloofsverdieping: Lichtmaaltijd over het ‘Jaar van Barmhartigheid’
Terwijl de dagen steeds korter worden en de avond vroeg valt willen wij u uitnodigen voor een Lichtmaaltijd.
Wij blikken die avond vooruit op het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat een week later, op 8 december zal worden
geopend. Het ‘Jaar van Barmhartigheid’ is een ‘Heilig Jaar’, compleet met ‘heilige deur’ en een aflaat voor wie daar
doorheen gaat om te biechten en eucharistie te vieren.
Wat beoogt paus Franciscus met het ‘Jaar van Barmhartigheid’? En wat kunnen wij er zelf mee, in onze parochie,
in ons eigen leven.
Onder het genot van een smakelijke maaltijd staan wij daar bij stil.
De inleider van deze avond is pastor Henri Egging, De maaltijd wordt verzorgd door Lucas Cooking.
Deze avond wordt gehouden in de H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen op dinsdagavond 1 december van
18:00 – 22:00 uur
De kosten voor deze avond zijn € 7,50.
In verband met de voorbereiding van deze activiteit moet u zich vooraf aanmelden via e-mail:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl. dit kan tot 27 november
ACTUELE MEDEDELINGEN
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 21 nov. 18.00 uur: Viering.
Lucaskerk:

zondag 22 nov. 9.30 uur; Christus Koning, Eucharistieviering: Woord- en
Communieviering; parochiaan m.m.v. Willibrordkoor.
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 22 nov. 11.00 uur: Christus Koning;Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Samenzang.
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 ( Let op gewijzigde tijden)
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.

